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2563 2562 เพิ่ม/(ลด) %
รายการ 2020 2019

สินทรัพยร์วม 1,253.53        1,213.65        39.88             3.29%
Total Assets
หน้ีสินรวม 727.09           764.10           (37.01)            (4.84%)
Total Liabilities
ส่วนของผูถื้อหุ้น 526.44           449.55           76.89             17.10%
Total Equity
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,205.75        1,076.93        128.82           11.96%
Sales/Service Income
คา่ใชจ่้ายด าเนินการ 1,108.62        1,048.81        59.81             5.70%
Operating Expenses
ภาษีเงินได ้ (10.32)            (3.62)              (6.70)              185.08%
Income Tax
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 77.00             8.88               68.12             767.12%
Net Profit for the period
ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 76.89             5.55               71.34             1,285.41%
Comprehensive Income (Loss) for the period
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น 0.257             0.030             0.227             756.67%
Earning Per Share (Baht)
ปันผลต่อหุ้น (บาท)          -                 -                 -                 -
Dividend Per Share (Baht)
มูลคา่หุ้น (บาท) 1.75               1.50               0.25               16.67%
Book Value (Baht)

 
 

ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 
Financial Highlights 2020

หน่วย : ล้านบาท/Unit : Million Baht
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อตัราส่วนทางเงนิที่ส าคญัของบริษทั

หน่วย 2563 2562 2561
2020 2019 2018

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 0.84         0.76         0.83         
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เท่า 0.54         0.44         0.45         
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable Turnover) ครัง้ 6.00         5.95         6.36         

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (Average Collection Period) วนั 60            61            57            
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) ครัง้ 6              6              5              
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Inventory Turnover) วนั 59            64            71            
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (Account Payable Turnover) ครัง้ 9              6              6              

ระยะเวลาช าระหน้ี  (Payable Conversion Period) วนั 38            58            63            

Cash Cycle วนั 81            63            64            
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) % 17.00       11.87       11.15       
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) % 8.45         3.30         2.74         

อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) % 6.36         0.82         0.11         

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity) % 15.78       1.99         0.29         
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets) % 8.16         2.87         2.32         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Return on Non-Current Assets) % 12.80       4.24         3.53         

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Assets Turnover) ครัง้ 0.97         0.89         0.89         
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่า 1.38         1.70         1.81         
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets) เท่า 0.58         0.63         0.64         

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) เท่า 6.83         1.56         1.18         
อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout)  % -          -          -          

รายการ
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2563 (%) 2562 (%)
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 10.81      13.18   
ถุงมือยาง 44.15      36.01   
อาหารและเคร่ืองด่ืม 23.59      21.84   
อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 9.92        13.79   
ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 3.61        6.81     
อ่ืนๆ 7.92        8.37     
รวม 100.00    100.00 

ยอดขายแบ่งตามประเภทสินค้า
SPACK

10.81% 

44.15% 23.59% 

9.92% 

3.61% 
7.92% 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
ถุงมือยาง 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 
ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 
อ่ืนๆ 

13.18% 

36.01% 

21.84% 

13.79% 

6.81% 
8.37% 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  

ถุงมือยาง 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 

ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 

อ่ืนๆ 

2563 2562 
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ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือบริษัท  :  บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ  ำกดั (มหำชน) 
ช่ือย่อ   :  SPACK 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107537001161 
ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกล่องบรรจุภณัฑจ์ำกกระดำษ  
สถานที่ต้ัง  :  119 หมู่ 1 ถนนกำญจนวนิช ต.ท่ำขำ้ม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
      โทรศพัท ์0-7426-0602-9 โทรสำร 0-7426-0600-1 
    
 

ส านักงานสาขา  :  30/32 หมู่ 1 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร  
   จ.สมุทรสำคร 74000   

      โทรศพัท ์ 0-3445-2136-8 โทรสำร 0-3445-2306 
    

เว็บไซด์        www.spack.co.th 
 
จ านวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  (ณ วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2563) 
   :  บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ  ำกดั (มหำชน) 274 คน 
   :  บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั   318 คน 
 

ทุนจดทะเบียน  :  หุน้สำมญั 300 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท รวม 300,000,000 บำท 
ทุนช าระแล้ว  :  หุน้สำมญั 300 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท รวม 300,000,000 บำท 
 

บุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
   :  อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

     เลขที่ 93  ถนนรัชดำภิเษก    แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

        โทรศพัท ์ 0-2009-9386 โทรสำร 0-2009-9991 เวบ็ไซด ์www.tsd.co.th 
 

ผู้สอบบัญชี  :  บริษทั ส ำนกังำนปีติเสวี จ  ำกดั 
        8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวภิำวดีรังสิต 44 ถนนวภิำวดีรังสิต แขวงลำดยำว 
        เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
        โทรศพัท ์ 0-2941-3584-6 โทรสำร 0-2941-0658 เวบ็ไซด ์www.pitisevi.com 

http://www.tsd.co.th/
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Company Profile 
 

 

Name     :  S. Pack & Print Public Company Limited 
 

Initial     :  SPACK 
 

Public Company Registration :  0107537001161 

 

Business    :  Type of Business Manufacturer of Folding carton and 

        Corrugated container. 
 

Head Office    :  119 Moo 1 Karnjanavanich Road , 

        T.Takarm, A. Hatyai, Songkhla 90110, Thailand. 

        Tel  : 0-7426-0602-8   

   Fax : 0-7426-0600-1  

                  

Branch Office   :  30/32 Moo 1 Tambon Kokkam, Amphur Muang  

        Samutsakorn, Samutsakorn,Thailand 74000. 

        Tel  : 0-3445-2136-8   Fax : 0-3445-2306 

     

Website       www.spack.co.th 
 

 

Total member of staffs (including Subsidiary Company) As of December 31, 2020 

 

     :  S. Pack & Print Public Co., Ltd. = 274 

     :  Sahakij Packaging Co., Ltd. = 318 

 

Registered Capital   :  Baht 300,000,000.00 

 

Paid-up share capital  :  Baht 300,000,000.00  

 

 References 
 

 

Securities Register   :  Thailand Securities Depository Company Limited 

        93 The Stock Exchange of Thailand Building, 

        Rachadapisek Road, Dindeang, 

        Bangkok  10400  Thailand. 

        Tel  : 0-2009-9386   Fax : 0-2009-9991  
 

Website       www.tsd.co.th 
 

 

Auditor    :  Office of Pitisevi Co., Ltd. 

        8/4  1
st
 , 3

th
 Floor, Viphawadee Soi 44, 

        Viphawadee-Rangsit Road, Chatuchak,  

   Bangkok 10900, Thailand. 

        Tel  : 0-2941-3584-6   Fax : 0-2941-0658 
 

Website       www.pitisevi.com 

http://www.spack.co.th/
http://www.tsd.co.th/
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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 
กระผมมีความยนิดีทีไ่ดน้ าเสนอรายงานส าหรับปีงบการเงินส้ินสุด ณ วนัที่   31 ธนัวาคม 2563 

ของบริษทั เอส. แพค็แอนดพ์ร้ินท ์จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทัสหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (Sahakij 
Packaging Company Limited) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือที่รวมเรียกวา่กลุ่มบริษทั 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-2019 ในปี   2563 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของไทยหดตวัถึง 
6.1% เม่ือเทียบกบัอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.3% ในปีก่อนหนา้ ที่เป็นผลมาจากการหดตวัของ 

อุปสงคจ์ากภายนอกประเทศที่ลดลงที่ส่งผลกระทบต่อการคา้และการท่องเที่ยว การหยดุชะงกัหรือการ
ขาดตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการบริโภคภายในประเทศที่ลดลง  

 แมว้า่บริษทัจะเผชิญกบัความทา้ทายหลากหลายประการดงัที่กล่าวมาแลว้ กระนั้นในรอบปีที่
ผา่นมา บริษทั เอส. แพค็แอนดพ์ร้ินท ์จ  ากดั (มหาชน) ก็ยงัคงสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุตามแผนธุรกิจ
ที่วางไว ้ดว้ยผลการด าเนินการที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยเป็นผลมาจาการใชก้ลยทุธด์า้นการขยาย
สายการผลิตอยา่งรวดเร็ว รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมเพือ่รับมือกบัการแพร่
ระบาดของไวรัส อาทิเช่น การจดัหาบรรจุภณัฑแ์ละการบริการส าหรับอุตสาหกรรมถุงมือยาง เป็นตน้ 

 ในปี 2564 มีการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยูท่ี่ 2.8% จากที่เคยประมาณ
การณ์ไวก่้อนหนา้คือ 4.5% และไดมี้การปรับแกภ้ายหลงัการแพร่ระบาดระลอกแรกของโควดิ-2019 ใน
ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ที่ส่งผลใหก้ารฟ้ืนตวัดา้นการท่องเที่ยวต่างประเทศชา้กวา่ที่เคยประมาณ
การณ์ไว ้กระนั้นเราก็ยงัมองวา่ ปี 2564 จะเป็นปีที่ส าคญัส าหรับเราในการเติบโตและควา้ชยัชนะใน
ตลาด และการด าเนินการเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายระยะกลางของกลุ่ม Oji ซ่ึงนัน่ก็คือการครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาด 10% ในฐานะผูใ้หบ้ริการดา้นบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจรอนัดบัหน่ึงของอาเซียนและ
อินเดีย แมเ้ราจะยงัคงเผชิญกบัความทา้ทายหลากหลายประการ แต่เราก็จะใชค้วามพยายามในทุกวิถีทาง
เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ดว้ยการใชท้รัพยากรทั้งหมดที่มีอยูต่ลอดจนขอ้ไดเ้ปรียบต่างๆ เพือ่การแข่งขนัใน
ภูมิภาคน้ีอยา่งเตม็ที่   
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 บริษทั เอส. แพค็แอนดพ์ร้ินท ์จ  ากดั (มหาชน) ในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Oji จะยงัคงมุ่งเนน้เร่ือง
ความคิดริเร่ิมดว้ยการใหค้วามส าคญัสูงสุดกบักลยทุธอ์งคก์รของ Oji ในเร่ืองการขจดัความเส่ียงจากภยั
พบิติัในอุตสาหกรรม การป้องกนัอุบติัเหตุและอุบติัภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ เพือ่แสดงถึงความรับผดิชอบที่มีต่อสงัคมของเรา  

 สุดทา้ยน้ีกระผมใคร่ขอขอบคุณลูกคา้ทกุท่านที่เช่ือมัน่และไวว้างใจในเรา ขอขอบคุณพนกังาน
ส าหรับความมุ่งมัน่ในการท างาน ซ่ึงเป็นเพราะพวกท่านที่ท  าใหบ้ริษทัของเราเป็นที่ยอมรับและประสบ
ความส าเร็จ และที่ส าคญัที่สุดคือขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านส าหรับความเช่ือมัน่ ความไวว้างใจ 
ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุน เพือ่ใหบ้ริษทัของเราไดก้า้วไปสู่ความส าเร็จในปีต่อๆไป . 
 

 
 
 
 
 
 
             ................................................          
                              นายดีลนั ตนั 

ประธานกรรมการ        
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Message from Chairman  
 
 

 

Dear Shareholders, 
 
 
It is my pleasure to present to you S. Pack & Print Public Company Limited’s annual report for 
the financial year ended 31 December 2020. This report includes its subsidiary, Sahakij 
Packaging Company Limited (collectively the “Group”).  
 
The pandemic of Covid-19 in 2020 led to the Thai economy contraction of 6.1%, compared 
with 2.3% growth in 2019. The economy was hit by the decline in external demand affecting 
trade and tourism, supply chain disruptions and weakening domestic consumption. 
 
In spite of all the challenges, S. Pack & Print Public Company Limited was able to stay on 
course and accomplished our business plan for the fiscal year with the highest ever business 
performance. The good performance was the result of our strategic efforts in quickly 
expanding product line and in improving our service quality to the pandemic-fighting industry, 
such as providing packaging products and services to the rubber gloves industry. 
 
Thailand’s 2021 economic growth is forecast at 2.8%, from 4.5% growth it projected earlier. 
The revision is made after fresh waves of COVID-19 cases hit Thailand and other countries, 
which has led to a slower-than-expected recovery of foreign tourism. We however continue to 
look at 2021 as an important year for us to grow and to win in the marketplace, and to 
accomplish Oji’s mid-term goal of holding 10% market share as the number one total 
packaging material solution provider in ASEAN and India. Even though we are facing various 
challenges, we will do all we can to be where we want by fully utilizing Oji group resources 
and its competitive advantages in this region.  
 
S. Pack & Print Public Company Limited, a member of Oji group, will continue to focus on our 
initiatives on giving top priority to Oji’s corporate strategies —including elimination of industrial 
disaster risks, prevention of environmental accidents and compliance with laws and 
regulations to fulfill corporate social responsibilities. 
 
I would like to thank our customers for their trust and our employees for their commitment —it 
is them who make who we are and why we will succeed. And of course, many thanks to you, 
our valued shareholders, for your support and for your confidence in us to lead your company 
successfully into the future. 
 
  
 

                                          
                   
    
    
 

                                                                      …..…………………………. 
                   (Mr.Dilun Tan) 

 
Chairman of the Board of Directors 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์ พร้ินท ์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเป็นกรรมการ
อิสระ เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินโดยมี นายสุมิตร กาญจนัมพะ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลต ารวจตรีอมัพร  ภยัลี้  และ รศ.ดร. สัณห์ชยั  กลิ่นพกิุล เป็นกรรมการตรวจสอบ  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามที่กฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยในการประชุม ไดเ้ชิญฝ่ายบริหารเขา้ประชุมดว้ยตามความเหมาะสม และมี
การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารจ านวน 1 คร้ัง โดยมีรายละเอยีดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

                                              รายช่ือกรรมการตรวจสอบ  การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) % 
 

1. นายสุมิตร       กาญจนัมพะ  5   5  100 
2. พลต ารวจตรีอมัพร   ภยัลี้   5   4   80 
3. รศ.ดร.สัณห์ชยั        กลิ่นพกิุล                  5   5  100 

 

2. สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง
ครบถว้น เป็นที่เช่ือถอื และปฏิบติัตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงนิดงักล่าวไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัชีโดยมีความถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอย่างพอเพียง  
 

3. พิจารณา เสนอแนะและตรวจสอบแผนงานและผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสและประจ าปี ติดตามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ รวมถึงการ
ช้ีแนะให้การก ากบัดูแลและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงการก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัและบริษทัย่อย ให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เพียงพอ 

 

4. สอบทานรายการระหวา่งกนัหรือรายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการก ากบัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัอย่าง
เพียงพอ เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยรายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจ
โดยปกติและมีเงื่อนไขการคา้ทัว่ไปโดยเนน้เร่ืองความโปร่งใส เพื่อให้คลอ้งกบันโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่ปฏิบติัอยู ่
 

5. ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในหลายมิติทั้งดา้นการบริหาร การผลิต เทคโนโลย ี
และความเส่ียงจากภยัต่างๆ  รวมถึงเสนอให้มีการจดัท าแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ต่างๆ 

 

6. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และสนับสนุนให้บริษทัด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ  

 

7. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน 

ของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านักตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึง 
ประสบการณ์ของบุคคลากรที่ไดรั้บมอบหมายให้ท  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ  

 

8. จากการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตัิตามที่กฎบตัรคณะกรรมการ  

ตรวจสอบก าหนดไดอ้ย่างครบถว้น  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอเหมาะสม รายงานทางการเงิน
ของบริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือ เป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานที่เก่ียวโยงกนัมีความชดัเจนเพียงพอ ฝ่าย
บริหารไดรั้บฟัง และปฏิบตัิตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน เพื่อให้การควบคุมดูแลการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด และกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมกบักิจการ 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              นายสุมิตร  กาญจนัมพะ 

  (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  
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Audit Committee’s Report 
 

The Audit Committee of S. Pack & Print Public Company Limited “the Company” consists of three members of the 
Board of Directors, each of whom possesses sufficient knowledge and experience to review the integrity of the Financial 
Statements. Every member of the Committee is an independent director, namely Mr.Sumitr Kanjanampa (Chairman), 
Pol.Maj.Gen Amporn Pailee and Associate Prof. Dr. Sunchai Klinpikul. 

  
 The Audit Committee members performed their duties under the delegation of authority set out by the Board of 
Directors and stipulated under the Charter of the Audit Committee, which can be summarized as follows: 
 

1. In 2020, a total of five Audit Committee meetings were held, with the joint attendance of management as 
deemed necessary, and there was one meeting with the Auditor without management present. The meeting 
attendance of each committee member was as follows: 
 

Name of Audit Committee  Number of meeting  Attended  % 
 

1. Mr. Sumitr   Kanjanampa  5        5  100 
2. Pol.Maj.Gen Amporn  Pailee   5        4    80 
3. Associate Prof.Dr.Sunchai  Klinpikul  5        5  100 

 
2. Intensively and carefully reviewed the quarterly and yearly financial statement of the Company and subsidiary 

company to ensure their accuracy, completeness, reliability and compliance with generally accepted 
accounting standards prior to approving the statements. The Audit Committee opinion for the financial 
statements are presented fairly in accordance with generally accepted accounting principles and sufficiently 
disclosed. 

 
3. Reviews and monitored the quarterly compliance and internal audit reports and the annual corporate 

compliance and internal audit plan, followed up on and corrected any issues found by internal audit. Moreover, 
the committee has worked to improve compliance and provided reasonable assurance that the internal control 
system was sufficient and appropriate, and encouraged the independence of the Compliance and Internal 
Audit.  

 
4. Reviews related-party transactions and transactions that could potentially involve conflicts of interest, ensured 

that any relevant information was disclosed properly and followed the principles of good corporate governance 
and that the related-party transaction that occurred were reasonable and in keeping with normal business 
practice and set according to standard commercial terms, emphasis for clean and clear following process of 
An-ti Corruption Project.  
 

5. Reviews the adequacy and effectiveness of the management production technology and other business risks 
and also recommend the company to prepared contingency plan reserve for every situation. 
 

6. Reviews the company’s compliance with laws requirement of The Securities Exchange Commission (SEC) 
and The Stock Exchange of Thailand (SET) or policy, rules, regulation and the other laws applicable to the 
Company’s business. And support the Company operation in term of An-ti Corruption every matter. 

 
7. Selects and recommends the appointment of independent auditors and set their fees giving  

consideration to reliability and adequacy of resources, and amount of audit work by such  
independent auditors, including experiences of personnel assigned to audit. 

 
8. The Audit Committee performed an assessment in accordance with the requirements laid out in the Charter of 

the Audit Committee. 
 
The Audit Committee finds that the Company’s has good corporate governance and competent internal control 

systems. The company’s financial reports are reliable and are prepared in accordance with the generally accepted 
accounting principles. Disclosure of information and related matters reveals transparency. The Management has dutifully 
followed the suggestion of the Internal Audit team and has always observed the regulations stipulated by laws and have 
appropriate of business risk management. 

 
 
 

                                                                                                
                                                                                        
          (Mr. Sumitr  Kanjanampa) 
                  Chairman of the Audit Committee 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 การประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์ 

จ ำกดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยทั้งสองบริษทัมีกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรโดยผูบ้ริหำรกลุ่มเดียวกนั เสมือนว่ำบริษทัยอ่ยเป็น
สำขำของบริษทัฯ โดยท ำเลท่ีตั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นประโยชน์ในดำ้นกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ในท ำเลท่ีต่ำงกนั
เท่ำนั้นเอง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจ ผลิตบรรจุภณัฑ์จำกกระดำษ โดยสำมำรถแยกผลิตภณัฑต์ำมสำย
ธุรกิจไดด้งัน้ี 

 

กล่องกระดำษ สำมำรถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

(1) กล่องพิมพพ์ำณิชย ์  (Folding Carton)  หรือกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท ซ่ึงไดแ้ก่ กล่องพบัแข็งธรรมดำ 
(Folding Carton) หรือ กล่องใน (Inner Box) และกล่องพบัแข็งปะลอนลูกฟูก (High Graphic 
Corrugated Container) 

(2) กล่องลูกฟูก (Corrugated Container) หรือ กล่องนอก (Outer Box) และกระดำษลูกฟูก (Corrugated 
Sheet Board)  

 

 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์จำกกระดำษ โดย
บริษทัฯ มีโรงงำนตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ บนพ้ืนท่ีประมำณ 16 ไร่  
ด ำเนินกำรผลิตกล่องพิมพพ์ำณิชย ์กล่องลูกฟูก และแผน่ลูกฟูกเพ่ือจ ำหน่ำยให้แก่ผูผ้ลิตรำย
อ่ืน ฐำนลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นเขตภำคใตต้อนล่ำงโดยลูกคำ้ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ 
ลูกคำ้ในกลุ่มผูผ้ลิตถุงมือยำง ผูผ้ลิตอำหำรทะเลกระป๋อง อำหำรทะเลแช่เข็ง ผูผ้ลิตอำหำร
และเคร่ืองด่ืม เป็นตน้  

ขณะท่ี บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยมีโรงงำนตั้งอยูท่ี่นิคมอุตสำหกรรมสินสำคร จงัหวดั
สมุทรสำคร บนพ้ืนท่ีประมำณ 42 ไร่ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มธุรกิจกระดำษและบรรจุภณัฑ ์ เนน้ฐำนลูกคำ้ในกรุงเทพฯ 
และภำคกลำง ด ำเนินธุรกิจผลิตกล่องใน กล่องพบัแข็งปะลอน กล่องลูกฟูกและกระดำษลูกฟูกลอน E โดยมีลูกคำ้
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผูผ้ลิตอำหำรและเคร่ืองด่ืม ผูผ้ลิตอำหำรกระป๋อง 
อำหำรทะเลแช่แข็ง  อำหำรพร้อมบริโภค เป็นตน้ โดยท่ีสหกิจ จะไดรั้บประโยชน์จำกระบบสำธำรณูปโภค กำร
ขนส่ง ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ท่ีมีประสิทธิภำพ ผำ่นโอกำสในเชิงธุรกิจกบัเครือข่ำยต่ำง  ในนิคม  
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โครงสร้างรายได้  

 

โครงสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑก์ระดำษของ บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ  ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย    

           

รำยไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตำมงบกำรเงินรวมสำมำรถจ ำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

- รำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยกล่องพิมพพ์ำณิชยห์รือกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท 

- รำยไดจ้ำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยกระดำษลูกฟูกและกล่องลูกฟูก 

- รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยวตัถุดิบในกำรผลิตบรรจุภณัฑ ์  

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ว่ำ “เรำจะเป็นองคก์รเชิงสร้ำงสรรคท่ี์เห็นคุณค่ำของนวตักรรม”  
พนัธกิจและเป้ำหมำยของบริษทั มีดงัน้ี 

 

1. บริษทัมุ่งมัน่ในกำรเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภำพอนัดบัหน่ึงในประเทศไทย 
2. บริษทัจะพฒันำคุณภำพดำ้นบรรจุภณัฑอ์ยำ่งเขม้แข็งทั้งในดำ้นวสัดุท่ีใชใ้นกำรออกแบบ และให้

เป็นบรรจุภณัฑท่ี์สำมำรถเพ่ิมมูลค่ำท่ีตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งแทจ้ริง  
3. บริษทัจะด ำเนินกำรในทุกวิถีทำงเพ่ือเพ่ิมควำมพึงพอใจให้กบัลูกคำ้ ดว้ยวธีิดงักล่ำว และดว้ยกรอบ

ควำมคิดท่ีน ำควำมตอ้งกำรของตลำดมำเป็นศูนยก์ลำงท่ีเป็นส ำคญัท่ีท ำให้ธุรกิจบรรจุภณัฑข์องเรำ
มีควำมกำ้วหนำ้และหย ัง่รำกลึกไปยงัทุกอณูของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งกำรใชบ้รรจุภณัฑจ์ำกกระดำษ  

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์ทางการตลาด 
               คุณภาพของผลติภณัฑ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยให้ควำมส ำคญัแก่กำรผลิตสินคำ้ท่ีไดคุ้ณภำพ โดยมีกำรตรวจสอบคุณภำพ 
ผลิตภณัฑ ์ (Quality Control: QC) ท ำหนำ้ท่ีควบคุมและตรวจสอบคุณภำพวตัถุดิบ สินคำ้ระหว่ำงกำรผลิต และสินคำ้
ส ำเร็จรูปให้ไดคุ้ณภำพ และตรงตำมท่ีก ำหนด โดยจะท ำกำรตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ใน 3 ดำ้นหลกั คือ กำรตรวจสอบ

รำยได้
มลูค่ำ % มลูค่ำ % มลูค่ำ %

1.  รำยไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

     - กล่องพิมพอ์อฟเซ็ท 547.51      45.41 308.75      28.67 504.54      45.41

     - กล่องลูกฟกู 648.03      53.74 754.49      70.06 589.12      53.02

     - วตัถุดิบ 10.21        0.85 13.69        1.27 17.43        1.57
รวมรำยได้ 1,205.75   100.00 1,076.93   100.00 1,111.09   100.00

ปี 2561ปี 2563 ปี 2562
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น ้ำหนกัของกระดำษวำ่ไดแ้กรมตำมท่ีก ำหนด กำรตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรรับแรงกดของกล่อง (Box 
Compression Test)   ตำมท่ีลูกคำ้ก ำหนด และน ้ำหนกัแรงกดท่ีกล่องจะตอ้งรองรับและกำรตรวจสอบกำรรับกำรกระแทก
จำกของมีคม (Bursting)  

นอกเหนือจำกกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพสินคำ้ตลอดกระบวนกำรผลิตแลว้ กำรท่ีบริษทัฯ และ 
บริษทัยอ่ยมีเทคโนโลยกีำรผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสำมำรถรองรับกำรผลิตในปริมำณมำก  นั้นยงัช่วยควบคุมให้สินคำ้มี
คุณภำพเหมือนกนัทั้งจ  ำนวนอีกดว้ย นอกจำกน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนอุตสำหกรรม ISO 
9001: 2000 ท ำให้ลูกคำ้มัน่ใจไดว้่ำบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคำ้ท่ีมีคุณภำพโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ี
เป็นไปตำมมำตรฐำน ISO 
 

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มำบริษทัฯ ด ำเนินกำรเร่ืองมำตรฐำน ISO 18001 และเร่ือง SGMP/HACCP  

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO14000 เพ่ือรองรับกำรจดักำรของ 
โรงงำนสีเขียวในโลกของส่ิงพิมพต่์อไป 

ในปลำยปี 2555 จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยท่ีเคร่งครัดในเร่ืองมำตรกำรควำม 
ปลอดภยั โดยพยำยำมด ำเนินให้มีอุบติัเหตุเป็นศูนย ์ (Zero Accident) ให้ได ้โดยจะมีจดหมำยจำกบริษทัในเครือ แจง้เหตุ
กรณีเกิดอุบติัเหตุ และ บริษทั แม่ไดก้  ำหนดนโยบำยท่ีว่ำ จะไม่มีอุบติัเหตุเกิดแบบซ ้ำ  กบัท่ีเคยเกิดมำแลว้ เพรำะจะมี
มำตรกำรต่ำง  เขำ้มำแกไ้ข ปรับปรุงในจุดท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุมำก่อน พร้อมทั้งใส่ควำมปลอดภยัอนัเกิดจำกกำรเขไ้ป
ตรวจสอบในทุก  เหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งประชำสัมพนัธ์เหตุกำรณ์ดงักล่ำวให้แก่บริษทัในกลุ่มโอจิทรำบทุก
หน่วยงำน โดยตั้งสโลแกนว่ำ “อุบติัเหตุจะไม่เกิดซ ้ ำกบัท่ีเคยเกิดมำแลว้” ในปี 2562 สถิติอุบติัเหตุเกิดข้ึนในบริษทั 3 คร้ัง 
ซ่ึงเป็นอุบติัเหตุท่ีพนกังำนไม่ไดห้ยดุงำน ส่วนบริษทัยอ่ย ไดรั้บรำงวลั Safety Award  ซ่ึงจดัโดยกลุ่มโอจิภำคพ้ืนเอเชีย
แปซิฟิกแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ของผูบ้ริหำรในกำรขจดัมิให้เกิดอุบติัเหตุภำยในสถำนประกอบกำร ในปี 2563 
บิรษทัมีสถิติอุบติัเหตุเกิดข้ึน 2 คร้ัง เป็นพนกังำนคนเดียวกนั พนกังำนหยดุงำน ทั้งบริษทัและบริษทัยอ่ย ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะ
ให้อุบติัเหตุเป็นศูนยต์ำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ ควบคู่ไปกบักำรดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี กำรก ำจดัของเสียจำกกระบวนกำร
ผลิต โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดไวทุ้กประกำร รวมถึงนโยบำยใน
เร่ืองสำรเคมีอนัตรำยหำกมีกำรครอบครอง จะปฏิบติัตำมมำตรฐำนต่ำง  ท่ีก  ำหนดตำมมำตรฐำนสำกลโลก 

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้มำ บริษทัยอ่ย ไดรั้บใบรับรอง BRC (British Retail Consortium) Global Standard  
for Packaging and Packaging Materials จำก SGS เป็นใบรับรองสำกลของกลุ่มบริติส ส ำหรับบบรจุภณัฑ ์ ท ำให้ลูกคำ้
กลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืมมีควำมมัน่ใจในคุณภำพของกล่องท่ีบริษทัฯ ผลิต ว่ำไดม้ำตรฐำนและมีคุณภำพ ไม่ปนเป้ือนส่ิง
ท่ีอำจเป็นอนัตรำยต่อผลิตภณัฑท่ี์บรรจุ ท ำให้บริษทัยอ่ยสำมำรถขยำยกำรตลำดไปยงัลูกคำ้กลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืมเพ่ิม
มำกข้ึน ซ่ึงใบรับรองน้ี ไดรั้บกำรต่ออำยตุลอดมำ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรรักษำตอ้งใชเ้วลำในกำร
ปรับเปล่ียน เน่ืองจำกโรงงำนผลิตเดิมเป็นระบบเปิด ดงันั้น โครงสร้ำงพ้ืนฐำนตอ้งมีกำรปรับปรุง พฒันำเพ่ือให้รองรับ
ระบบท่ีจะขอใบรับรอง ซ่ึงตอ้งใชเ้วลำพอสมควร บริษทัฯ คำดหวงัว่ำ หำกไดรั้บใบรับรอง BRC แลว้ จะสำมำรถท ำให้
สำมำรถเพ่ิมยอดขำยไปยงัลูกคำ้กลุ่มอำหำรและเคร่ืองด่ืมไดม้ำกข้ึน 

ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดรั้บใบรับรองกำรประกอบกิจกำร FSC (Forest Stewardship Council)  
เพ่ือเป็นกำรรับรองว่ำ ตลอดห่วงโซ่ของกำรผลิตภณัฑจ์ำกไม ้ ตั้งแต่ตน้ไมสู่้มือเรำ “ป่ำไม”้ นั้นมีกำรจดักำรอยำ่งย ัง่ยนื
ตำมหลกักำรท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันำนำชำติ ท ำให้บริษทัและบริษทัยอ่ย สำมำรถขำยผลิตบรรจุภณัฑต์ำมท่ีลูกคำ้
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ตอ้งกำร เพ่ือเป็นกำรพฒันำป่ำไมอ้ยำ่งย ัง่ยนืในอนำคต จะเห็นไดช้ดัว่ำ ในปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรผลิตกล่องลูกฟูก ซ่ึง
ประกอบดว้ยกล่องลูกฟูกปะลอน และกล่องลูกฟูกมีสัดส่วนท่ีเติบโตข้ึนอยำ่งเห็นไดช้ดั  

        จำกกำรระบำดของไวรัสโคโคน่ำ 2019 ตั้งแต่ปลำยปี 2562 จนถึงตลอดปี 2563 ท ำให้ควำมตอ้งกำรใชถุ้ง
มือยำงเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ประกอบกบัลูกคำ้รำยใหญ่ของบริษทั ขยำยก ำลงักำรผลิต ท ำให้สำมำรถสนองตอบต่อควำม
ตอ้งกำรไดอ้ยำ่งทนัท่วงที ในช่วง 18 มีนำคม 2563 ถึง 9 มิถุนำยน 2563 ประเทศมำเลเซียซ่ึงเป็นผูส่้งออกถุงมือยำงอนัดบั
หน่ึงของโลก ประกำศ Shut Down ประเทศ โรงงำนผลิตต่ำงไดรั้บผลกระทบ ท ำให้ค  ำสั่งซ้ือจำกต่ำงประเทศมำสั่งซ้ือ
จำกประเทศไทย ซ่ึงลูกคำ้รำยใหญ่ของบริษทั ไดรั้บอำนิสงคด์งักล่ำว ท ำให้บริษทั ก็ไดรั้บอำนิสงคน์ั้นตำมมำ ช่วงเดือน
เมษำยน ซ่ึงทุกปีจะมีวนัหยดุยำวช่วงสงกรำนต ์ ประเทศไทยก็ประกำศจ ำกดักำรเดินทำง มีกำรตรวจตรำอยำ่งเขม้งวด มี
กำรประกำศเคอร์ฟิวส์ เพ่ือลดกำรพบปะสังสรรค ์ในหมู่ประชำชน ท ำให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลง โดยหันมำ
ให้บริกำร Delivery Service เพ่ิมข้ึน ท ำให้ควำมตอ้งกำรใชบ้รรจุภณัฑจ์ำกกระดำษเพ่ิมข้ึนตำมไปดว้ย ยอดขำยของบริษทั 
และบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ประกอบกบัค ำสั่งซ้ือท่ีรับมำเป็นปริมำณท่ีมำกในแต่ละคร้ัง ท ำให้สำมำรถ
บริหำรตน้ทุนกำรผลิตไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

                        ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วตัถุดิบตามความต้องการของลูกค้า 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีควำมยดืหยุน่ในกำรเลือกใชว้ตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะกำรใชง้ำนและรำคำ 
ท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรดว้ยกำรท่ีบริษทัฯ มีแหล่งวตัถุดิบท่ีหลำกหลำยทั้งจำกในประเทศและต่ำงประเทศ โดยไม่ไดผู้กขำดกำร
ซ้ือวตัถุดิบจำกผูผ้ลิตวตัถุดิบกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพำะ ท ำให้สำมำรถเลือกซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพเท่ำเทียมกนัจำกแหล่ง
ท่ีเสนอรำคำท่ีต ่ำกว่ำ ส่งผลให้บริษทัมีควำมยดืหยุน่ในกำรผลิต สำมำรถปรับเปล่ียนใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภำพดีกว่ำคู่แข่งได ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้เป็นส ำคญั ซ่ึงท ำให้บริษทัมีควำมไดเ้ปรียบในกำรควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบโดย
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรำคำจ ำหน่ำยท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำตลำด 

 

                       การให้บริการ 
นอกจำกกำรมุ่งเนน้ท่ีคุณภำพสินคำ้แลว้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรบริกำรท่ีดีต่อ 

ลูกคำ้ อำทิ กำรส่งมอบสินคำ้ให้ตรงเวลำ ทั้งน้ีกำรบริหำรกำรผลิตแบบ JIT และ KAMBAN ท ำให้บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีระบบกำรจดักำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพ จึงสำมำรถส่งสินคำ้ให้ถึงมือลูกคำ้ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมทั้งกำร
ให้บริกำรหลงักำรขำย โดยพร้อมให้ค ำปรึกษำทุกแง่มุมในเร่ืองบรรจุภณัฑ ์ ตลอดจนกำรรับเอำควำมคิดเห็นของลูกคำ้
เพ่ือน ำมำปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัลูกคำ้ให้ไดดี้ท่ีสุด และ
กำรรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ ท ำให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บรำงวลั Supplier ดีเด่นจำกลูกคำ้รำยใหญ่หลำย  
รำย ซ่ึงสร้ำงควำมภูมิใจและให้ก  ำลงัใจแก่ทีมงำนทุกคนเป็นอยำ่งยิง่ 

 

                       ลกัษณะผลติภณัฑ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสำมำรถผลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษไดห้ลำกหลำย ทั้งกล่องพิมพพ์ำณิชย ์กล่องพิมพ ์
ออฟเซ็ทปะลูกฟูก และกล่องลูกฟูก ท ำให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีศกัยภำพในกำรผลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษไดค้รบวงจร 
ซ่ึงแตกต่ำงจำกผูผ้ลิตรำยอ่ืน  ท่ีมกัจะมีควำมช ำนำญในกำรผลิตเฉพำะบรรจุภณัฑป์ระเภทใดประเภทหน่ึงเท่ำนั้น และ
บริษทัฯ ยงัมีควำมพร้อมในดำ้นกำรผลิต โดยบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษนอ้ยรำยในประเทศไทยท่ี
มีเคร่ืองจกัรขนำดใหญ่ท่ีสำมำรถพิมพก์ล่องออฟเซ็ทขนำดใหญ่พิเศษ เช่น กล่องเคร่ืองถ่ำยเอกสำร และกล่องโทรทศัน์
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ขนำดใหญ่ รวมถึงมีบุคลำกรท่ีมีทกัษะ และเคร่ืองจกัรท่ีมีศกัยภำพเพียงพอท่ีจะรองรับกำรผลิตกล่องพบัแข็งปะลอน
ขนำดใหญ่ได ้ จึงท ำให้มีควำมคล่องตวัมำกกวำ่คู่แข่งในกำรผลิตสินคำ้ทุกประเภท นอกจำกน้ี กำรท่ีบริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ยมีระบบกำรผลิตท่ีครบวงจรในโรงงำนของบริษทัฯ ท ำให้ง่ำยต่อกำรควบคุมคุณภำพทุกขั้นตอนและสำมำรถ
ให้บริกำรตรงก ำหนดเวลำลดควำมเส่ียงให้แก่ลูกคำ้ 
 

ความได้เปรียบในด้านทีต่ั้ง 

กำรท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตกล่องพิมพอ์อฟเซ็ทรำยใหญ่เพียงรำยเดียวในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดัภำคใต ้โดยมีท ำเลท่ี 
ตั้งอยูใ่กลก้บัลูกคำ้  ท  ำให้มีควำมยดืหยุน่และควำมคล่องตวัในกำรผลิตสินคำ้และกำรให้บริกำร จึงสำมำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นทนัที ท ำให้มีควำมไดเ้ปรียบคู่แข่งทั้งท่ีจะตอ้งส่งสินคำ้มำจำกกรุงเทพฯ หรือจำกประเทศ
มำเลเซีย นอกจำกน้ี กำรท่ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  สำมำรถผลิตสินคำ้ไดห้ลำกหลำย ทั้งกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท และกล่อง
ลูกฟูก ท ำให้ในกำรติดต่อลูกคำ้แต่ละคร้ังจะสำมำรถเสนอขำยสินคำ้ไดท้ั้งสองประเภท ซ่ึงเป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรขำย
สินคำ้ไดม้ำกยิง่ข้ึน    
 

ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและลกูค้าเป้าหมาย  
 

(ก) กล่องกระดาษ 
ลูกคำ้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคำ้เพ่ือกำรส่งออกโดยสำมำรถแยกตำมกลุ่ม 

ธุรกิจไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
 

1. ถุงมือยำง 
2. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
3. อำหำรพร้อมบริโภคและเคร่ืองด่ืม 
4. อำหำรแช่แข็ง 
5. อำหำรกระป๋อง 

 

ลูกคำ้ส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้ท่ีติดต่อซ้ือขำยกนัมำเป็นระยะเวลำนำนและต่อเน่ืองเป็นประจ ำ เป็นลูกคำ้ท่ีมี 
ประวติักำรช ำระค่ำสินคำ้ตรงเวลำ โดยเป็นลูกคำ้ในกลุ่มตลำดบน (Hi-End) และตลำดกลำง (Mid-End) ท่ีมีตรำสินคำ้ 
(Brand) ของตนเองและเนน้ภำพลกัษณ์ตรำสินคำ้ของตน ซ่ึงลูกคำ้ในกลุ่มตลำดบนมกัจะไม่เปล่ียนผูผ้ลิต เน่ืองจำกลูกคำ้
ในตลำดบนจะรักษำแบบพิมพข์องตนเป็นควำมลบัเพ่ือป้องกนักำรปลอมแปลงบรรจุภณัฑไ์ปใชก้บัสินคำ้ท่ีเป็นของ
ปลอม ลูกคำ้จึงเลือกผูผ้ลิตท่ีน่ำเช่ือถือและติดต่อธุรกิจกนัในระยะยำว ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีควำมสัมพนัธ์อนัดีกบั
ลูกคำ้เหล่ำน้ีมำโดยตลอด นอกจำกน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัเนน้กำรขยำยฐำนกำรจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑไ์ปยงัผลิตภณัฑ์
อ่ืน  ของลูกคำ้ปัจจุบนั ควบคู่ไปกบักำรติดต่อลูกคำ้รำยใหม่  ลูกคำ้โดยส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตถุงมือยำง 
ผูผ้ลิตอำหำรแช่แข็งและอำหำรกระป๋อง ในบริเวณจงัหวดัสงขลำและจงัหวดัใกลเ้คียง ในขณะท่ีบริษทัยอ่ย จะมีลูกคำ้
ส่วนใหญ่ในกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผูผ้ลิตอำหำรแช่แข็ง และผูผ้ลิตอำหำรพร้อม
รับประทำนและเคร่ืองด่ืม อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และจงัหวดัในเขตภำคกลำง 
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 (ข)  การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

กล่ำวโดยรวมยอดขำยของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นกำรจ ำหน่ำยแก่ลูกคำ้ในประเทศ โดยลูกคำ้ส่วน 
ใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคำ้เพ่ือกำรส่งออก ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงเป็นธุรกิจส่งออกโดยออ้ม (Indirect Export) บรรจุ
ภณัฑทุ์กชนิดจะผลิตตำมแบบท่ีลูกคำ้ก ำหนด เช่น กล่องส ำหรับถุงมือยำง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ขำยทัว่โลก มีสินคำ้บำงส่วนท่ีบริษทัยอ่ย เป็นผูคิ้ดคน้ออกแบบและน ำเสนอให้กบัลูกคำ้ ซ่ึงนบัเป็นบริกำรเสริมท่ีบริษทั
ให้กบัลูกคำ้  

กำรท่ีบริษทัฯ มีโรงงำนอยู ่2 แห่ง ทั้งในจงัหวดัสงขลำ และในจงัหวดัสมุทรสำคร ท่ีนิคมอุตสำหกรรมสิน 
สำครปริมณฑลของกรุงเทพฯ ส่งผลให้สำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง โดยโรงงำนของบริษทัฯ ท่ีจงัหวดัสงขลำ
นั้นเป็นโรงงำนผลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษ 1 ใน 2 รำยใหญ่ใน 14 จงัหวดัภำคใตข้องประเทศไทย และยงัเป็นโรงงำนรำย
ใหญ่แห่งแรกในภำคใตท่ี้สำมำรถผลิตทั้งกล่องพิมพอ์อฟเซตและกล่องพิมพจ์ำกกระดำษลูกฟูก แต่เน่ืองจำกปัจจุบนัเร่ิมมี
ผูผ้ลิตกล่องพิมพอ์อฟเซตในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งผูผ้ลิตกล่องพิมพลู์กฟูกจำกประเทศมำเลเซีย แต่บริษทัฯ ยงัคงไดเ้ปรียบ
เน่ืองจำกกำรสั่งกล่องจำกต่ำงประเทศ มีค่ำขนส่งเป็นปัจจยัท่ีกระทบต่อผูบ้ริโภคโดยตรง กระนั้นก็ตำมหำกมีกำรสั่งดว้ย
ปริมำณมำก คู่แข่งจะไดเ้ปรียบบริษทัฯ เน่ืองจำกรำคำกระดำษในต่ำงประเทศถูกกว่ำในประเทศ โดยเฉพำะเม่ือเป็นกำร
น ำเขำ้แผน่ลูกฟูกซ่ึงไม่ตอ้งเสียภำษี ผูผ้ลิตในประเทศจะเสียเปรียบคู่แข่ง ท ำให้สูญเสียส่วนแบ่งตลำดไปบำงส่วน 
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ ยงัไดเ้ปรียบในเร่ืองท ำเลท่ีตั้งของโรงงำนท่ีอยูใ่กลแ้หล่งผลิตสินคำ้ ประเภทถุงมือยำง อำหำรแช่
แข็งและอำหำรกระป๋อง ท ำให้มีควำมไดเ้ปรียบในกำรเขำ้ถึงลูกคำ้และกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ 

2. สภาวะการแข่งขัน  

ในช่วงหลำยปีท่ีผำ่นมำ กระแสกำรอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดข้ยำยตวัเพ่ิมมำกข้ึนไปทัว่โลก ส่งผลให้บรรจุ 
ภณัฑก์ระดำษซ่ึงผลิตมำจำกพืชท่ีง่ำยต่อกำรยอ่ยสลำย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสำมำรถน ำกระดำษเก่ำกลบัมำใชไ้ด้
อีก (Recycle) ไดรั้บควำมนิยมเพ่ิมมำกข้ึนแทนท่ีบรรจุภณัฑท่ี์ยำกต่อกำรยอ่ยสลำย อยำ่งไรก็ตำม ตลำดบรรจุภณัฑ์
กระดำษในประเทศไทยนั้นยงัไม่สำมำรถเติบโตไดด้ว้ยตนเอง เพรำะผูผ้ลิตยงัไม่สำมำรถผลิตบรรจุภณัฑก์ระดำษแลว้
น ำไปวำงจ ำหน่ำยไดร้วมถึงไม่มีตรำสินคำ้ท่ีเป็นจุดขำยของตนเอง เน่ืองจำกเป็นกำรผลิตบรรจุภณัฑใ์ห้กบัตรำสินคำ้ของ
ลูกคำ้ ท ำให้กำรเติบโตของตลำดบรรจุภณัฑต์อ้งอำศยัอุตสำหกรรมอ่ืนท่ีมีกำรใชบ้รรจุภณัฑก์ระดำษ ดังนั้นกำร
เจริญเติบโตของอุตสำหกรรมเหล่ำนั้นจึงเป็นปัจจยัส ำคญัต่อแนวโนม้กำรเจริญเติบโตของอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์
กระดำษดว้ยเช่นกนั 

ทั้งน้ีกำรบริโภคบรรจุภณัฑก์ระดำษนั้นมีวตัถุประสงคใ์นกำรใชเ้พ่ือควำมสะดวกในกำรขนส่ง เพ่ือเก็บ 
รักษำสินคำ้ เพ่ือควำมสวยงำมและเพ่ิมมูลค่ำให้กบัสินคำ้ เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัผูผ้ลิตสินคำ้โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ สินคำ้ใน
ระดบักลำง (Mid-end) และระดบับน (Hi-end) มุ่งเน้นกำรใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีควำมสวยงำมเพ่ือเป็นกำรเสริมภำพลกัษณ์
ของสินคำ้ให้ดูดี และเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กบัสินคำ้ของตนดว้ย เน่ืองจำกบรรจุภณัฑท่ี์สวยงำมจะช่วยดึงดูดควำมสนใจ
ของผูบ้ริโภค และก่อให้เกิดควำมประทบัใจ ซ่ึงท ำให้เกิดควำมตอ้งกำรแก่ผูพ้บเห็น นอกจำกน้ียงัมีกำรน ำตรำสินคำ้ 
(Branding) มำเป็นส่ือโฆษณำถึงสรรพคุณ ขอ้ดีของสินคำ้ บ่งบอกถึงช่ือเสียงของผูผ้ลิต และคุณสมบติัของสินคำ้ ณ จุด
ขำย ซ่ึงปัจจยัเหล่ำน้ีส่งผลให้ควำมตอ้งกำรในกำรบริโภคบรรจุภณัฑก์ระดำษมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน     

ดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ถึงคุณสมบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบรรจุภณัฑก์ระดำษ ท ำให้บรรจุภณัฑ ์
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กระดำษไดรั้บควำมนิยม ซ่ึงจำกรำยงำนของกรมกำรคำ้ต่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย ์ ระบุว่ำสัดส่วนกำรบริโภคบรรจุ
ภณัฑก์ระดำษ ซ่ึงไดแ้ก่ กล่องกระดำษ และถุงกระดำษ ในประเทศไทยคิดเป็นประมำณร้อยละ 40 ของปริมำณกำร
บริโภคบรรจุภณัฑท์ั้งหมดในปัจจุบนั  

ในระยะหลงั แนวโนม้กำรใชบ้รรจุภณัฑก์ระดำษของผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
มีกำรเปล่ียนแปลงทั้งในดำ้นรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละรูปแบบผลิตภณัฑ ์ ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบบรรจุภณัฑน์ั้น
เกิดจำกกำรท่ีสินคำ้ท่ีมีขนำดใหญ่ เช่น โทรทศัน์ขนำดใหญ่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส ำนกังำน ฯลฯ เร่ิมนิยมใชก้ล่อง
พบัแข็งปะลอนแทนกำรใชก้ล่องลูกฟูกมำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมสวยงำมกว่ำกล่องลูกฟูก ในขณะท่ีมีควำมแข็งแรง
เช่นเดียวกบักล่องลูกฟูก ท ำให้สำมำรถใชเ้ป็นบรรจุภณัฑเ์พ่ือกำรขนส่งไดอี้กดว้ย ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ผลิตภณัฑน์ั้นเกิดจำกกำรพฒันำรูปแบบผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำรรวมกำร
ท ำงำนของเคร่ืองถ่ำยเอกสำร-พร้ินเตอร์และโทรสำรไวใ้นเคร่ืองเดียวกนั (Multi-function) เป็นตน้ ซ่ึงท ำให้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มีขนำดใหญ่ข้ึน จึงส่งผลให้ตอ้งกำรบรรจุภณัฑท่ี์มีขนำดใหญ่ข้ึน ซ่ึงดว้ยศกัยภำพของ บริษทัยอ่ย ท ำให้มี
ควำมไดเ้ปรียบในกำรรองรับปริมำณกำรผลิตให้กบัลูกคำ้ในกลุ่มน้ี เน่ืองจำกบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีรำย
ในประเทศไทยท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีสำมำรถผลิตกล่องขนำดใหญ่ได ้ ซ่ึงจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ นอกเหนือจำกควำมพร้อม
ทำงดำ้นเคร่ืองจกัรแลว้ กำรผลิตกล่องขนำดใหญ่จะตอ้งอำศยัทกัษะ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์จำกบุคลำกรใน
กำรผลิต เน่ืองจำกกำรผลิตกล่องขนำดใหญ่จะไม่มีเคร่ืองจกัรท่ีสำมำรถรองรับกำรผลิตไดค้รบทุกขั้นตอน ประกอบกบั
ลูกคำ้ส่วนใหญ่มกัจะตอ้งกำรให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑไ์ดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนต่ำง  เพ่ือจะไดค้รบ Supply Chain ส ำหรับ
อำ้งอิงให้กบัลูกคำ้ของลูกคำ้ต่อไป ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อผูผ้ลิตรำยยอ่ยใหม่  ท่ีจะเขำ้มำในอุตสำหกรรม  เน่ืองจำกตอ้ง
ท ำระบบมำตรฐำนหลำย  ระบบเพ่ือให้ไดต้ำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ประกอบกบักระแสรักษโ์ลก ในปี 2562 ก ำลงัมำ
แรง มีกำรรณรงคง์ดใชบ้รรจุภณัฑจ์ำกพลำสติก เน่ืองจำกใชเ้วลำในกำรยอ่ยสลำยชำ้ ท ำลำยระบบนิเวศน์และสัตวต่์ำง  
โดยเฉพำะสัตวท์ะเล ท่ีมีอตัรำกำรสูญเสียอนัเน่ืองมำจำกกำรบริโภคถุงพลำสติกเขำ้ไปจ ำนวนมำก ท ำให้ทุกภำคส่วนหัน
มำเลิกใชถุ้งพลำสติก โดยลดกำรใชล้งพร้อมทั้งประกำศจะงดใชใ้นปีถดั  มำ ยิง่ท  ำให้บรรจุภณัฑจ์ำกกระดำษมีสัดส่วน
กำรใชเ้พ่ิมข้ึน จำกร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 48 ของบรรจุภณัฑท์ั้งหมด 
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ปัจจยัความเส่ียง 

 

1. ความเส่ียงเกีย่วกบัการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่เพียง 1-2 ราย หากมีปัจจยัท่ีท  าให้ลูกคา้ไม่สามารถผลิตหรือ
ชะลอการผลิต ยอ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

มาตรการป้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดข้ยายส่วนแบ่งตลาดไปยงัลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ มากข้ึน โดยจดัสรรก าลงัการผลิตส่วน

หน่ึงไปยงัลูกคา้รายอ่ืนๆ พร้อมทั้งกระจายยอดขายไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายข้ึน รายไดข้องบริษทั และ
บริษทัยอ่ย ในปี 2563 ลูกคา้รายใหญ่ 5 อนัดบัแรกมียอดสั่งซ้ือรวมทั้งส้ิน 568.28 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 47.13 
ของยอดขายรวม ส่วนลูกคา้รายใหญ่ซ่ึงเป็นลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมถุงมือยาง มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน โดยหากเทียบ
ยอดขายเฉพาะในส่วนของบริษทัแลว้ จะอยูท่ี่ร้อยละ 49.44 อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 
2019 ท่ีระบาดอยา่งรุนแรง ท าให้ความตอ้งการใชถุ้งมือยางเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัลูกคา้กลุ่มถุงมือยางขยายก าลงัการผลิต
ท าให้สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการใชไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงที เม่ือเทียบกบัรายไดข้องบริษทัฯ ในปี 2562 ลูกคา้ราย
ใหญ่ 5 อนัดบัแรกมียอดสั่งซ้ือรมทั้งส้ิน 537.19 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.88  ปี 2561 ลูกคา้รายใหญ่ 5 ราย
อนัดบัแรกมียอดการสั่งซ้ือรวมทั้งส้ินร้อยละ 43.40 ขณะท่ีปี 2560 ลูกคา้รายใหญ่ 5 รายแรก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้
ประจ าของบริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดการสั่งซ้ือรวมกนัทั้งส้ินร้อยละ 39.56 ท าให้ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้ราย
ใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมข้ึนอนัเกิดจากสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ยงัคงตอ้งกระจายยอดขายไปยงัลูกคา้รายอ่ืนให้มากข้ึน แมว้่ากลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ จะไดรั้บผลกระทบจากการโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019  ท าให้การส่งออกอาหารทะเล อาหารกระป๋องไดรั้บผลกระทบ ส่งออกลดลง ความตอ้งการ
บริโภคลดลง แต่จะไดบ้รรจุภณัฑใ์นส่วนของอาหารในประเทศเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนเป็น
การซ้ือแบบ Delivery Service เพ่ือป้องกนัความเส่ียงอนัอาจจะเกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรค ขณะท่ีปัจจุบนั ลูกคา้
ส่วนใหญ่มกัจะน านโยบายการ Share Supplier มาใชเ้พ่ิมมากข้ึน เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในการสั่งซ้ือ หาก Supplier 
รายใดไม่สามารถส่งของให้ได ้ ลูกคา้จะสามารถหาแหล่งท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการในการผลิตไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง ท าให้สายการผลิตไม่สะดุด หรือหยดุชะงกั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก็จะสามารถสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของลูกคา้ต่อไป  นบัว่าเป็นผลดีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจะไดห้ายอดขายจากลูกคา้รายใหม่ ๆ อยา่งไรก็ตาม
อุตสาหกรรมทุกประเภทยงัคงตอ้งอาศยัภาวะเศรษฐกิจโลกในการสนบัสนุนให้มีการบริโภคเพ่ิมข้ึนและกระตุน้ให้
ธุรกิจเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงบางอุตสาหกรรมยงัคงตอ้งการความช่วยเหลือจากภาครัฐในการกระตุน้เศรษฐกิจให้
เจริญเติบโตต่อไปเพ่ือให้พอ้งตอ้งกนักบัยทุธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ซ่ึงมีระยะเวลา 20 ปี 

2. ความเส่ียงอนัเกดิจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง 

จากยอดขายในปี 2563 ท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ ท าให้มีการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมถุงมือยาง 
เพ่ิมมากข้ึน โดยมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 36.01 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 44.15 ในปี 2563 ท  าให้อาจจะก่อให้เกิด
ความไม่สมดุลทางรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนได ้ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ เช่ือว่าหากสถานการณ์เขา้สู่
ภาวะปกติ คงมีอุตสาหกรรมอ่ืน มาเฉล่ียรายไดก้ระจายออกไป อาทิเช่น กลุ่มอาหารทะเล อาหารทะเลแช่แข็ง 
อาหารกระป๋อง เคร่ืองด่ืม ฯลฯ ซ่ึงจะสามารถกระจายความเส่ียงไปไดร้ะดบัหน่ึงในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
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3. ความเส่ียงทีเ่กดิจากการมคู่ีแข่งรายใหม่ 

ปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยทีางโซเซียลมีเดียเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยสภาพการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารผา่นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท าให้โรงพิมพท่ี์ผลิตหนงัสือ นิตยสาร หรือ
หนงัสือพิมพห์ลายๆ โรง  เร่ิมเปล่ียนการพิมพส่ื์อส่ิงพิมพม์าท าธุรกิจเป็นผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ โดยมีการเพ่ิม
เคร่ืองจกัรอีกเพียงเลก็นอ้ยก็สามารถมาท าอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑไ์ด ้ จึงก่อให้เกิดการแข่งขนัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ขณะท่ีลูกคา้ยงัมีอยูเ่ท่าเดิม อาจจะมีเพ่ิมในส่วนของการขายทางออนไลน์ ซ่ึงจะเป็นบรรจุภณัฑข์นาดไม่ใหญ่นกั 
ขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจโลกก าลงัหดตวัลง  ท าให้มีการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึน ส่วนแบ่งตลาดก็จะกระจายไปยงัหลายๆ  
กลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2562 มีผูป้ระกอบการเดิมซ่ึงก าลงัขยายก าลงัการผลิตเพ่ือรองรับบรรจุภณัฑท่ี์ก าลงัเติบโต
เน่ืองจากอุตสาหกรรมถุงมือยางยงัขยายก าลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ในอนาคตอนัใกล ้ การแข่งขนัจะเพ่ิมความ
เขม้ขน้ข้ึน แมว้่าตน้ทุนแรงงานของประเทศไทยท่ีเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย (ประมาณร้อยละ 1.5 ) ในปี 2562 ท  าให้แนวโนม้
ประเทศไทยมีขีดการแข่งขนัท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้น แต่ดว้ยเสถียรภาพดา้นการเมือง การบริหารจดัการ 
ทั้งดา้นสาธารณูปโภค ความรวดเร็วในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ต่างประเทศเร่ิมหันมาลงทุนในประเทศ
เพ่ิมข้ึน ทั้งการอดัฉีดงบประมาณของรัฐบาล การจูงใจให้ลงทุนทั้งในโครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) 
หรือท่ีเรียกว่า โครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก เป็นแผนยทุธศาสตร์ภายใต ้ ไทยแลนด ์ 4.0 ดว้ย
การพฒันาเชิงพ้ืนท่ี ท่ีต่อยอดความส าเร็จมาจาก แผนพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก หรือ Eastern Seaboard ซ่ึงด าเนิน
มาตลอดกว่า 30 ปีท่ีผา่นมา โดยในคร้ังน้ีส านกังานเพ่ือการพฒันา ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (สกรศ) มี
เป้าหมายหลกัในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม การลงทุนซ่ึงจะเป็นการยกระดบัอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัและท าให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตไดใ้นระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดบั
พ้ืนท่ีในเขต 3 จงัหวดัคือ ชลบุรี, ระยอง, และ ฉะเชิงเทรา ท าให้ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑใ์นภาคกลางและปริมณฑลมีการ
แข่งขนัท่ีดุเดือดข้ึน ประกอบกบัมีผูป้ระกอบการบางราย ไดเ้ปล่ียนแนวธุรกิจจากส่ือส่ิงพิมพม์าผลิตบรรจุภณัฑ ์ ใน
ส่วนของภาคใต ้ ลูกคา้รายใหญ่ และรายอ่ืนๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมถุงมือยางขยายก าลงัการผลิต ท าให้บริษทัฯ ไม่
สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นั ท  าให้ผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ในภาคกลางเร่ิมเขา้มาแบ่งส่วนแบ่งตลาดไป 
แมว้่า บริษทัเองมีการเพ่ิมก าลงัการผลิตไปบา้งแลว้ กย็งัไม่สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ได ้ ขณะท่ีในในปี 
2563 ราคาวตัถุดิบตน้ปียงัทรงๆ อยู ่ แต่พอถึงไตรมาสท่ี 4 ราคากระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สืบเน่ืองมาจากเยือ่
กระดาษมีราคาท่ีแพงข้ึน ประกอบกบัการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีหมุนเวียนในระบบ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 
2019 ท่ีท  าให้ตูไ้ม่สามารถกลบัมาหมุนเวียนในระบบไดเ้หมือนแต่ก่อน การขาดแคลนคนท างาน การหยดุชะงกั การ 
Shut down ในบางประเทศ และการท่ีสายเดินเรือลดเท่ียวเดินเรือลว้นก่อให้เกิดปัญหาน้ีข้ึน การน าเขา้วตัถุดิบแมว้่ามี
ราคาท่ีถูกกว่าในประเทศเม่ือบวกกบัอตัราแลกเปล่ียนท่ีค่าเงินบาทแข็งค่าข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่ในบางคร้ังก็จะเกิดความ
เส่ียงในเร่ืองของระยะเวลาโดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการน าเขา้กระดาษจากบริษทัในกลุ่มโอจิ ทั้งจากประเทศ
มาเลเซีย และประเทศญ่ีปุ่น แต่บางคร้ังก็มีราคาท่ีไม่แตกต่างกนันกั หากเป็นช่วงท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน 
ค่าเงินบาทอ่อนค่า ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งในประเทศไดไ้ม่มากนกั โดยทั้งน้ีทั้งนั้นก็ตอ้งอาศยั
ความเช่ียวชาญในการผลิตและความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัลูกคา้เป็นหลกั ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งปรับตวั
ให้เขา้กบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงต่อไป ผูผ้ลิตบรรจุภณัฑ์ทางภาคใต ้ เพ่ิมเคร่ืองพิมพอ์อฟเซต เพ่ือรองรับงานกล่องบรรจุ
ถุงมือยาง  และยงัมีคู่แข่งจากภาคกลางเขา้มา ท าให้คาดว่า ในปี 2564 การแข่งขนัจะเพ่ิมข้ึนอยา่งทวีคูณ เน่ืองจาก 
อุตสาหกรรมกลุ่มถุงมือยางยงัคงขยายก าลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการเพ่ิมสาขา ในจงัหวดัอ่ืนๆ และขยายก าลงัการ
ผลิตในโรงงานเดิม 
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 มาตรการป้องกนั  

  บริษทั ไดพ้ยายามเพ่ิมก าลงัการผลิต โดยมีการเพ่ิมเคร่ืองพิมพ ์ออฟเซท 5 สีอีกหน่ึงเคร่ือง แต่ก็ยงั
ไม่สามารถรองรับก าลงัการผลิตของลูกคา้ท่ียงัคงขยายก าลงัการผลิตอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ตอ้งหันมาวางแผนในการ
ลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในปีต่อๆ มา เพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาดท่ีบริษทัมีอยู ่

4.  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงไม่ไดท้  า
สัญญาเพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตา ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน ซ่ึงมิไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี: 

 

สกลุเงินตราต่างประเทศ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

หน้ีสิน

ดอลล่าร์สหรัฐ 1,493,071          1,709,185          852,286              1,093,198          

เยน 421,070              1,051,690          421,070              5,490                  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

5. ความเส่ียงราคาวตัถุดิบ วสัดุส้ินเปลืองและเช้ือเพลงิ 

กระดาษ  วสัดุส้ินเปลืองและเช้ือเพลิง  ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกั (ร้อยละ 65)  ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี
ราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามราคาตลาดโลก และมีความผนัผวนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัจจยัดงักล่าวไม่อยูใ่น
ความควบคุมของบริษทัฯ จึงอาจส่งผลให้บริษทัฯ มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดด้  าเนินการป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว โดยมีนโยบายการบริหารราคาวตัถุดิบผา่นการบริหารการจดัซ้ือวตัถุดิบ ควบคู่ไปกบัการเสนอขายสินคา้ 
เพ่ือให้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถจ าหน่ายสินคา้ ในราคาท่ีเม่ือหักตน้ทุนแลว้มีก าไรขั้นตน้ในระดบัหน่ึง ตั้งแต่
ปลายปี 2559 ราคากระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทั้งเยือ่กระดาษ  และเศษกระดาษ โดยมีสาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหันไปใชส่ื้อทางอิเล็คทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน เศษกระดาษรีไซเคิลลดลงค่อนขา้งมาก และราคาเยือ่
กระดาษสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ผูผ้ลิตกระดาษทะยอยปรับราคาข้ึนตามราคาเยือ่ท่ีเพ่ิมข้ึน จนบางช่วงผูข้ายกระดาษ
จ ากดัปริมาณการสั่งซ้ือ ท าให้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งหาแหล่งกระดาษจากประเทศอ่ืนเขา้มาเสริม ผูข้ายในประเทศ
เองก็ประสบปัญหาดงักล่าว ความตอ้งการใชก้ระดาษมีมาก ผูข้ายนอ้ยราย ท าให้เกิดความไม่สมดุลทางการคา้ สาเหตุ
หน่ึงเกิดจากประเทศจีนสั่งปิดโรงงานผลิตกระดาษท่ีไม่ไดม้าตรฐานนับพนัราย เน่ืองจากมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ี
ไม่ไดม้าตรฐานก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ  และไม่อนุญาตให้น าเขา้เศษกระดาษจากต่างประเทศ ท าให้ความตอ้งการมี
มากกว่าผูเ้สนอขาย ขณะท่ีความตอ้งการบริโภคกระดาษยงัคงเดิม ผูบ้ริโภคกระดาษในประเทศจีนกวา้นซ้ือกระดาษ
จากแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้พ่ิมมากข้ึน ราคากระดาษก็ยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนกระทบกบัความตอ้งการใน
ประเทศ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ปี 2559 ตลอดมาถึงปี 2561 แมว้่าจะคล่ีคลายไปไดบ้า้ง ประเทศจีนสั่งซ้ือ
กระดาษเป็นเยือ่เพ่ือน าไปผลิตเป็นกระดาษใชง้าน  จนผูผ้ลิตบางรายปรับเปล่ียนการผลิตให้เป็นเยือ่กระดาษท่ีเป็นมว้น
เปียกเพ่ือส่งเขา้ประเทศจีนแทน ซ่ึงประเทศจีนยงัคงใชม้าตรการเดิม เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา และท า
การอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เม่ือใดท่ีจีนขยบั ความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึนจะกระทบราคากระดาษ ประกอบกบัราคาเยือ่
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กระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน ค่าระวางเรือเพ่ิมข้ึน การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ท าให้ ส่วนใหญ่ สั่งวตัถุดิบในประเทศเพ่ือกนั
ความเส่ียงในเร่ืองเรือสินคา้เขา้ล่าชา้ และตน้ทุนจะเพ่ิมสูงข้ึทนัที 

ในช่วงปี 2562 ต่อเน่ืองมาถึงปี 2563 ราคากระดาษเร่ิมคงท่ี ลดลงเล็กนอ้ยจากปี 2559 จนถึงปลายปี 
2563 เร่ิมเกิดภาวะราคากระดาษพุ่งสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุหลกัมาจากเยือ่กระดาษท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัค่า
ระวางเรือท่ีเพ่ิมเขา้หลายเท่าตวั แมว้่า ผูผ้ลิตตูค้อนเทนเนอร์จะผลิตเต็มก าลงัการผลิตก็ยงัไม่สามารถสนองตอบต่อ 
อุปสงคท่ี์เกิดข้ึนได ้ ท าให้ราคาท่ีทรงๆ ปรับตวัเพ่ิมข้ึนทุกเดือน การปรับราคาลูกคา้ ท  าไดค่้อนขา้งยาก จนบางคร้ังไม่
ทนัต่อตน้ทุนกระดาษท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ กระดาษซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของบรรจุภณัฑถึ์งร้อยละ 60 ของตน้ทุนทั้งหมด 
ในปลายปี 2562 ทัว่โลกเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  ท  าให้เกิดความป่ันป่วน เน่ืองจากยงัไม่มียารักษา ไดแ้ต่
รักษาตามอาการ และการแพร่กระจายเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ท าให้แต่ละประเทศ จ าเป็นตอ้งปิดประเทศ การเดินทางขา้ม
แดนลดลงอยา่งรวดเร็ว บางประเทศ Shut down ห้ามประชาชนเดินทางออกจากบา้น ยกเวน้กรณีจ าเป็น มีการจ ากดั 
การออกจากบา้น มีการจดัระบบการสลบักนัเขา้ท างาน ทั้งท  างานจากท่ีบา้น ท าให้อุตสาหกรรมต่างๆ ถดถอย ธุรกิจ
หยดุชะงกั โดยเฉพาะ กลุ่มท่องเท่ียว สายการบิน  โรงแรมต่างๆ ตอ้งหยดุด าเนินการ เน่ืองจากหลายๆ ประเทศ ปิด 
ห้ามต่างดา้วเขา้ประเทศ การจะเดินทางเขา้ประเทศจะมีการกกัตวั อยา่งนอ้ย 14 วนั เพ่ือให้แน่ใจว่า ไม่มีการน าเช้ือโรค
เขา้มาแพร่ระบาดในประเทศ ท าให้ ปี 2563 เศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากโรคระบาด และเกิดภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย ประชาชนไดรั้บผลกระทบโดยตรง ผูป้ระกอบการหลายๆ ประเภททะยอยปิดกิจการลง ไม่ว่า จะเป็นธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว โรงแรม สายการบิน และอุตสาหกรรมต่างๆ ไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรง 
  มาตรการป้องกนั  

บริษทัควรดูแนวโนม้ราคากระดาษ หากพบว่ามีสัญญานท่ีราคาจะปรับเพ่ิมข้ึน บริษทัตอ้งส ารองสต็อก
เพ่ิมข้ึนในระดบัหน่ึง พร้อมกบัตอ้งปรับราคาลูกคา้ให้ทนัและครอบคลุมกบัราคาตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ในเร่ืองของโรค
ระบาดอยูน่อกเหนือการควบคุม คงตอ้งดู และบริหารกนัเป็นแต่ละเร่ืองไป ว่า มาตรการทางหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ประกาศใชก้ฎ ระเบียบปฏิบติัใดๆ ตอ้งพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือ และป้องกนัตนเองในระดบัหน่ึง อยา่งเคร่งครัด  

6.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือความเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย จะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้ม่ือ
ครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสียหายได ้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้น
สภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือท่ีคาดว่าเพียงพอในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงวงเงิน
ดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง จนบางคร้ังธนาคารร้องขอให้ใชว้งเงินเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากวงเงินท่ีให้
ไวย้งัใชไ้ปไม่มากนกั 

7. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองมาจากเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน
ให้กูย้มืแก่พนกังาน เงินกูย้มืระยะสั้นสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และเงินกูย้มืระยะยาวท่ี
มีดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน แต่เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ
ข้ึนลงตามอตัราตลาดหรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันั้นฝ่ายบริหารของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย เช่ือว่าความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทั และบริษทัยอ่ยอยูใ่นระดบัต ่า จึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทาง
การเงินเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
 SPACK Shareholding Structure 

 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก และอ่ืนๆ ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 11 มีนาคม 2564 
List of the top 10 shareholders of the SPACK at latest book closing on March 11, 2021 and others 

 

ผู้ถือหุ้น 
Name 

จ านวนหุ้น 
No. of Shares 

ร้อยละ 
% 

1.    บริษัท โอจิ โฮลดิง้ส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
OJI HOLDINGS CORPORATION 

227,156,360 75.72 

2.  นายสมิทธิ เนาถาวร 
     Mr. Samithi Nowthavorn   

7,400,000 2.47 

3.  บริษัท บิสเนส เซิร์ฟ จ ากัด 
     Business Serve Company Limited    

7,000,000 2.33 

4.  นายประเสริฐ เนาถาวร 
     Mr. Prasert Nowthavorn 

3,000,000 1.00 

5.  นายฤทธา บุญบ ารุงทรัพย์ 
     Mr. Ritha Boonbumrungsap 

2,580,000 0.86 

6.  นายภูรพัศ ลิม้ธรรมมหิศร 
     Mr.Purapas  Limthammahesorn 

2,195,000 0.73 

7.    โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
       Ramkhamkaeng Hospital Public Company Limited 

1,644,000 0.55 

8.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 
       Thai NVDR Company Limited   

1,334,516 0.44 

9.    นายปภาณ ปรีชาชนะชัย 
       Mr. Praparn Preechachanachai 

1,201,700 0.40 

10.  นายฐานวัจน์ ฐานศักดิกลุกร 
       Mr.Thanawaj Thanasakdikulkorn 

1,180,000 0.39 

   รวม 10 ราย 
 

254,691,576 84.90 
 

   ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ จ านวน 1,616 ราย  
 

45,308,424 15.10 
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โครงสร้างการจดัการ 
Management Structure 

 
     โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 
หลกัจ านวน  3 ชุด  ไดแ้ก่  คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการ 
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 
      
คณะกรรมการบริษัท         ประกอบด้วย 
 

    1.  นายดีลนั     ตนั                      ประธานกรรมการ 
    2.  นายวุฒิชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา  รองประธานกรรมการ, 
                                                       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    3.  นายจุน       โทมิตะ                กรรมการ 
    4.  นายเคนอิจิ คามิโมโต            กรรมการ 
    5.  นายเซอิจิ    นิชิดะ                  กรรมการ 
    6.   นายสุมิตร กาญจนมัพะ        กรรมการ    
    7.  รศ.ดร.สัณห์ชยั  กล่ินพิกุล     กรรมการ     
    8.  พล.ต.ต. อมัพร   ภยัล้ี             กรรมการ 
     
     
 คณะกรรมการบริหาร       ประกอบด้วย 
 

    1.  นายวุฒิชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา  รองประธานกรรมการ, 
                                                       ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                                                       กรรมการบริหาร 
    2.  นายจุน โทมิตะ                     กรรมการบริหาร 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ ประกอบด้วย 
 

    1.  นายสุมิตร  กาญจนมัพะ        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2.  พล.ต.ต. อมัพร  ภยัล้ี             กรรมการตรวจสอบ 
    3.  รศ.ดร.สัณห์ชยั  กล่ินพิกุล    กรรมการตรวจสอบ 

     The company’s management structure consists of 3 main committees  
including  the  Board of Directors the Board of Executive Directors The 
Audit Committee and Independent Directors  as at December 31’ 2020 
 
 

  Board of Directors 
 

1. Mr. Dilun   Tan                                   Chairman          
2. Mr. Wuthichart Anansuthivara               Vice Chairman, 
                                                                    President (CEO) 

3. Mr. Jun        Tomita                                Director   
4. Mr. Kenichi Kamimoto                          Director   
5. Mr. Seiji      Nishida                               Director   
6. Mr. Sumitr  Kanjanampa                        Director 
7. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul  Director  
8. Pol.Maj.Gen  Amporn           Pailee        Director 
 
  

The Board of Executive Directors 
 

1. Mr.Wuthichart Anansuthivara                Vice Chairman,                                                                                                          
                                                                    President 
                                                                    Executive Director               
2. Mr. Jun Tomita                                       Executive Director 
 
 

 The Audit Committee, Independent Directors 
   
1. Mr. Sumitr  Kanjanampa           Chairman of Audit Committee 
2. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee   Member of Audit Committee 
3. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul   
                                                       Member of Audit  Committee                                                       
 

  
 



24 
 

การจดัการ/Management 
 

1) โครงสร้างการจดัการ Management structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการดแูลบริษทัและบริษทัย่อย โดยรายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

 The Board of Director is responsible for the operation of the Company and subsidiary company “Sahakij Packaging Co., Ltd.” 

คณะกรรมการบริษทั 
Board of Directors 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
Audit Committee/ Independent Directors 
 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
President 

คณะกรรมการ 
Board of Directors  

ผูจ้ดัการทัว่ไป 
General Manager 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์/
เลขานุการคณะกรรมการ 

Strategic Planning Manager/ 
Secretary of Board 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 
Production Manager 1 
 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2 
Production Manager 2 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
Marketing Manager 

 

บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์
Sahakij Packaging Co., Ltd. 

 



คณะกรรมการบริษทั
BOARD OF DIRECTORS

นายดีลนั ตัน นายวุฒิชาติ อนันต์สุทธิวรา

Mr. Dilun Tan Mr. Wuthichart Anansuthivara

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการบริหาร
Chairman, Executive Director  Vice Chairman, President and Excutive Director



นายสุมติร  กาญจนัมพะ รศ.ดร. สัณห์ชัย  กลิน่พิกลุ

Mr. Sumitr  Kanjanampa Associate Prof.Dr. Sunchai  Klinpikul

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
       Chairman of The Audit Committee, Director and Independent Director Director, Audit Committee and Independent Director

พล.ต.ต. อมัพร  ภยัลี้ นายจุน โทมติะ

Pol.Maj.Gen Umporn  Pailee Mr. Jun Tomita

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
Director, Audit Committee and Independent Director Executive Director

นายเซอจิิ นิชิดะ นายเคนอจิิ คามโิมโต

Mr. Seiji Nishida Mr. Kenichi Kamimoto

กรรมการบริษทั กรรมการบริษทั
Executive Director Director



คณะผู้บริหาร
MANAGEMENT

นายดีลนั ตัน นายวุฒิชาติ อนันต์สุทธิวรา นายจุน โทมิตะ
กรรมการบริหารและประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ,ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการบริหาร
Mr. Dilun TAN กรรมการบริหาร Mr. Jun Tomita

Chairman and Director Mr. Wuthichart Anansuthivara Executive Director
Vice Chairman, President, Executive Director

นายธวชัชัย ปานเดช นางวริษฐากาญจน์ ทองประดับ

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์/เลขานุการคณะกรรมการ

Mr. Thawatchai Pandech Mrs.Varithakarn Thongpradab

Marketing Manager Strategic Planning Manager/Secretary of Board

 

นายสิทธิชัย ทะวาย นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2

Mr. Sittichai Thawai Mr. Prapoj Preedavaranont

Production Manager 1 Production Manager 2
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่
 
 

นายดีลนั ตนั   (Mr. Dilun TAN)          
ประธานกรรมการ (Chairman) 
กรรมการ 
61 ปี 
แคนาดา 
S-31-5, Banyan Tree Signature Pavilion, 
Malaysia, No. 2, Jalan Conlay, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 

การศึกษา/การอบรม 
 

MBA, University of Western Ontario, Canada 
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี 8  เดือน  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

Senior Executive Officer, Oji Holdings Corporation, Japan 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

President & CEO, Oji Asia Packaging Sdn Bhd, Malaysia 
President, Oji Asia Management Sdn Bhd, Malaysia 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี- 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

พ.ค.2562 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
เม.ย.2562 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ & CEO-Oji Asia Packaging Sdn Bhd 
เม.ย.2558 – มี.ค.2562 China Regional CEO, Oji Corporation (Shanghai) 
ก.ย.2556- มี.ค.2558    Vice President, NSK China Investment (Shanghai) 
พ.ย.2553-ส.ค.2556     Deputy Head, Corporate Planning Div.NSK Ltd.(Japan) 
 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
 

ประชุมคณะกรรมการ 4/5 คร้ัง (80%) 
ประชุมผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่
 

นายยูทากะ  อโิตะ   (Mr. Yutaka Ito)  
รองประธานกรรมการ (President) 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
60 ปี 
ญ่ีปุ่น 
89 ซอยทองหล่อ 13 ถนนสุขุมวิท 55, 
แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

การศึกษา/การอบรม 
 

Rochester Institute of Technology, (NY / USA) 
Packaging Science / BS 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 7 ปี 9 เดือน (ลาออกตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2563) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

 

ก.ค.2556 – มี.ค.2563 กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                   บมจ.เอส.แพค็แอนด ์พร้ินท ์
                                   ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
                                   บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์
1986 – 2013          Oji management office 
                                   General Manager 
                                   (Packaging Innovation Center) 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี     -  
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการ 2/2 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุ้น 0/0 คร้ัง  
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ช่ือ-นามสกุล  
 

ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 

อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่

นายวุฒชิาต ิอนันต์สุทธิวรา 
 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(Chief Executive Officer) 
54 ปี 
ไทย 
143/13 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง จงัหวดักรุงเทพฯ 10250 
 

การศึกษา/การอบรม 
 

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทก็ซสั สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยั พระจอมเกลา้ ธนบุรี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 9 เดือน (ด ารงต าแหน่งกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2563) 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

- ไม่มี - 

ประสบการณ์การท างาน 
 

เม.ย.-ปัจจุบนั         Chief Executive Officer บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
    - ปัจจุบนั           Chief Executive Officer บจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
ก.ย..2562-เม.ย.63   Chief Operating Officer  
                               บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2558-2562       Cluster Head & Managing Director, TH & VN, 
                               Linde Thailand Public Co., Ltd. 
พ.ศ.2556-2558       President Retails, NS BlueScope (Thailand) 
พ.ศ.2552-2556       President, NS BlueScope Lysaght (Thailand) 
พ.ศ.2550-2552       Vice President, NS BlueScope (Thailand)  
พ.ศ.2549-2550       Director Asean, Avery Dennison (Thailand) 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้
 

 

วาระท่ี 5 กรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการ 3/3 คร้ัง (100%) 
การประชุมผูถื้อหุ้น n/a คร้ัง  
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ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่
 

นายเคนอจิิ คามโิมโต (Mr. Kenichi Kamimoto)  
กรรมการ 
49 ปี 
ญ่ีปุ่น 
C-5-2 Kiaraville,  Jalan Chang Kat, Dura Kiara, 
 Mont Kiara, Kuala Lumpur Malaysia  

การศึกษา/การอบรม 
 

Economics B.D. 
Hitotsubashi University, Japan 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 8 ปี 3 เดือน   

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

พ.ศ.2555-ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
เม.ย.63-ปัจจุบนั      General Manager, Oversea Business Dept., Deputy General 
                                Manager, Company Planning & Management Division 
พ.ศ.2553-เม.ย.63    General Manager 
                                Oji Paper Asia Sdn. Bhd. 
พ.ศ.2550-2553       General Manager 
                                Oji Paper (Thailand) Ltd. 
พ.ศ.2546-2550        Kushiro Factory 
                                Oji Paper Co., Ltd. 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี -  
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการ 3/5 คร้ัง (60%) 
ประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 คร้ัง (100%) 
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ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่
 

นายจุน โทมติะ  (Mr. Jun Tomita)  
กรรมการและกรรมการบริหาร 
45 ปี 
ญ่ีปุ่น 
 33 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

Bachelor Business Administration Framingham State University, USA 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 166/2019 
ปี 2562  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 

8 ปี 3 เดือน   
 

 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

กรรมการบริหารของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

- ไม่มี     - 
 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

 

พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   กรรมการ บจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
พ.ศ.2555-2556        Manager of Oji Management Office Inc. 
พ.ศ.2546-2555        Manager of Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
 

 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

วาระท่ี 5 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
 

ประชุมคณะกรรมการ 5/5 คร้ัง (100%) 
การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 คร้ัง (100%) 
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ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่
 

นายเซอจิิ นิชิดะ   (Mr. Seiji Nishida)  
กรรมการ (Director) 
54 ปี 
ญ่ีปุ่น 
12-8 I-zen@kiara I, Jalan Kiara 1, Mont 
Kiara, 50480, Kuala Lumpur Malaysia  

 
การศึกษา/การอบรม 
 

B.A. in Literature 
Waseda University, Tokyo,  Japan 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 1 ปี 8 เดือน  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

 
- ไม่มี     - 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

 
- ไม่มี     - 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

General Manager of Oji Paper Asia Packaging Sdn. Bhd., Malaysia 
Deputy Managing Director of United Kotak Berhad, Malaysia 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
- ไม่มี     - 

 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

10 พ.ค.2562 - ปัจจุบนั  กรรมการ 
                                    บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2562-ปัจจุบนั       General Manager 
                                    Oji Asia Packaging Sdn Bhd, Malaysia. 
พ.ค.2560-ก.พ.2562    CFO- Hyper-Region Labels Sdn Bhd., Malaysia 
มี.ค.2556-เม.ย.2560    Manager- Oji Functional Materials Progressing 
                                    Center, Inc. Japan 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 
วาระท่ี 5 กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการ 2/2 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุ้น N/A 
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ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่

นายสุมติร กาญจนัมพะ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการ, 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
67 ปี 
ไทย 
134 ซอยวิภาวดี 22 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา/การอบรม 
 

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 7/2004 
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 17 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
การถือหุ้นในบริษัท(ณ 31ธ.ค.63) - ไม่มี     - 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

2546-ปัจจุบนั           ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
                                  กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
ต.ค.2555-ก.ย.2558   ผูอ้  านวยการ สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา 
                                  ผูจ้ดัการโครงการเสริมสร้างองคก์รสุขภาวะ  
                                  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัสงขลา 
ก.พ.2554-มิ.ย.2555  กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT 
พ.ศ.2548-ม.ค. 2554  ผูจ้ดัการเขตลูกคา้ธุรกิจ ส านกังานเขต 
                                   ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2522-2548          หัวหนา้ศูนยธุ์รกิจ SME ภูมิภาคและหาดใหญ่ 
                                   บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการ 5/5 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุ้น จ านวน 1/1 คร้ัง (100%) 
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง (100%) 
 



รายงานประจ าปี 2563       Annual Report 2020 

 

35 
 

ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่

พล.ต.ต. อมัพร ภยัลี ้   
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ 
80 ปี 
ไทย 
26/14 ถนนราษฎร์ยนิดี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีรัฐประสาสนศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 7/2004 
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 17 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

 

พ.ศ.2546-ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ 
                               บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2546-ต.ค.55    ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
2561-2563              ท่ีปรึกษาสมาคมต ารวจ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ 
2551-2563              นายกสมาคมเกิดมาตอ้งตอบแทนบุญคุณแผน่ดิน 
                               อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2559-2563              ผูท้รงคุณวุฒิคณะกรรมการพฒันา เทศบาลนครหาดใหญ่ 
2544-2551              ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลนครหาดใหญ่ 
2541-2544              ผูช่้วยผูบ้งัคบับญัชาต ารวจภูธรภาค 8 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

- ไม่มี - 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการ 4/5 คร้ัง (80%) 
ประชุมผูถื้อหุ้น จ านวน 1/1 คร้ัง (100%) 
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 4/5 คร้ัง (80%) 
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ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิน่พิกุล 
กรรมการตรวจสอบ,  กรรมก าร อิสระ , 
กรรมการ 
72 ปี 
ไทย 
27 หมู่ 6 หมู่บา้นสวนอิสระ ต.ควนลงั 
อ.หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม Doctor of Engineering (Industrial Engineering and Management) Asian  
Institute of Technology Bangkok สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย            
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 7/2004  
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 17 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

- ไม่มี     - 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- ไม่มี     - 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

พ.ศ.2554-ปัจจุบนั   ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานทดแทน, 
                                ผูต้รวจการภาคใต ้มูลนิธิชยัพฒันา 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการส านกังานประสานงาน 
                                โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
                                ส านกัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์             
พ.ศ.2546-ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2527-2552        รองศาสตราจารยร์ะดบั 9 ภาควิชาวิศวกรรม 
                                อุตสาหการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี - 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 ประชุมคณะกรรมการ 5/5 คร้ัง (100%) 
ประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 คร้ัง (100%) 
ประชุมกรรมการตรวจสอบ 5/5 คร้ัง  (100%) 
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ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที ่

นายสุรัช นาวกีาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
60 ปี 
ไทย 
162/2 ถนนเพชรเกษม ซอย 2 ต าบลคอหงส์  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

 

ปริญญาตรีการบญัชี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
อบรม “Collective Action Coalition” กบัแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจริต 19-20  มกราคม 2559 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) คร้ังท่ี 162/2019 
ปี 2562  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 

  

3 ปี 7 เดือน (ลาออกเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

100 หุ้น 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี     - 
 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

 เป็นกรรมการของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563) 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

- ไม่มี     - 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

 

2561 – พ.ย.2563     กรรมการบจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
เม.ย.2560-พ.ย.63    กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2538-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์                       

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 

   -ไม่มี - 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 
ประชุมคณะกรรมการ 4/5 คร้ัง (80%) 
การประชุมผูถื้อหุ้น 1/1 คร้ัง (100%) 
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ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ

 
สัญชาต ิ
 
อยู่บ้านเลขที ่

 

นางวริษฐากาญจน์ ทองประดับ  
ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์, 
เลขานุการคณะกรรมการ 
64 ปี 
 
ไทย 
 
11, 13 ซอย 20/1 ถนนกาญจนวณิชย ์ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา 
 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

-ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (พ.ศ. 2555) 
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบญัชี)   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

 

1,000 หุ้น 
 
 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
- ไม่มี     - 

 
 

 
ประสบการณ์การท างาน 
 

 
พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั  เลขานุการคณะกรรมการ 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
พ.ศ.2545-2555        ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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ช่ือ-นามสกุล  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ

 
สัญชาต ิ
 
อยู่บ้านเลขที ่

 
นายธวชัชัย ปานเดช 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
 
55 ปี 
 
ไทย 
 
125/429 หมู่ 1 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 
 

 

การศึกษา/การอบรม 
 

 

ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 
 

 

- ไม่มี     - 
 

 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 

- ไม่มี     - 
 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
- ไม่มี     - 

 
 

 
ประสบการณ์การท างาน 
 

 
พ.ศ.2549-ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
พ.ศ.2545-2548         ผูจ้ดัการแผนกขาย 
                                  บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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ช่ือ-นามสกุล 
  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
 
สัญชาต ิ
 
อยู่บ้านเลขที ่

 
นายสิทธิชัย ทะวาย 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1  
 
58 ปี 
 
ไทย 
 

125/448 หมู่ 1 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 
การศึกษา/การอบรม 

 
ประโยควิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโลหะ วิทยาลยัเทคนิค นครศรีธรรมราช 
 

 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 
- ไม่มี     - 

 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

 

พ.ศ.2549-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2537-2549       ผูจ้ดัการแผนก Finishing 1 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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ช่ือ-นามสกุล  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
 
สัญชาต ิ
 
อยู่บ้านเลขที ่

 
นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์ 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2  
 
56 ปี 
 
ไทย 
 
147 ซอย 11 (เพชรเกษม) ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 

 
การศึกษา/การอบรม 
 

 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2563) 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 
- ไม่มี     - 

 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 

- ไม่มี     - 
 

 

ประสบการณ์การท างาน 
 

พ.ศ.2549-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2  
                               บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2544-2548       ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
                               บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัทฯ  
 

ตามหนงัสือรับรองของบริษทั กรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือนายดีลนั ตนั หรือ นาย 
วุฒิชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา หรือ นายจุน โทมิตะ คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของ
บริษทั  

 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ  านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และ 

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสุจริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ รวมทั้งก  าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุม
ก ากบัดูแลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ีซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้
ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัฯ 
ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทัฯ การแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม
กฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2546 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 
 

 

         ช่ือ-นามสกุล 

 

                                 ต าแหน่ง 
 จ านวนคร้ังท่ีร่วมประชุม/ 

จ านวนการประชุม ปี 2562 

1.นายสุมิตร กาญจนมัพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการอิสระ 
 

5/5 (100%) 

2.พล.ต.ต.อมัพร ภยัล้ี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ 
 

4/5 (80%) 

3.รศ.ดร.สัณห์ชยั กล่ินพิกุล กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ 
 

5/5 (100%) 

  

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ
โดยมีการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก (External Audit) และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัท ารายงานทางการ
เงินทั้งไตรมาส และประจ าปี 

1. สอบทานให้บริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
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เสนอแนะให้มีการตรวจสอบรายการท่ีเห็นว่าจ  าเป็น และเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอเก่ียวกบั
การปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการสอบทาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

3. สอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือการ่่า่ืน
กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง หรือมีเหตุอนัอาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน่ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้
มัน่ใจว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

5. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้ง บุคคลซ่ึงมีความอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคคลากร ท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มี่่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. สอบทานความถูกตอ้ง ประสิทธิผลและการควบคุมภายในของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายงานการเงิน และสนบัสนุนให้ปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตย ์ โปร่งใส เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัโครงการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมย ์

7. ก ากบัดูแลให้มีการบริหารดา้นความเสียงจากการประกอบธุรกิจในทุกดา้น ทั้งดา้นการบริหาร การ
ผลิต เทคโนโลย ี และความเส่ียงจากภยัต่างๆ รวมถึงเสนอให้มีการจดัท าแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ อนัอาจเกิดข้ึน 

8. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตามวิธีการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ค าแนะน าในเร่ืองงบประมาณ 

และก าลงัพลของแผนการตรวจสอบระบบงานภายใน และประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของผู ้
ตรวจสอบภายใน 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

11. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือ
ช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. พิทกัษซ่ึ์งสิทธ์ิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยบนพ้ืนฐานของมาตรฐานทางการเงินท่ีก าหนดไว ้
14. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้ง 
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ของบริษทัฯ และในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงัท่ีกล่าวมาน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผดิชอบต่อบุคคลภายนอก 

       คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ  านวน 3 ท่านประกอบดว้ย 

  ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. 
2.. 

นายดีลนั         ตนั 
นายวุฒิชาติ     อนนัตสุ์ทธิวรา 

ประธานกรรมการ,  กรรมการ 
รองประธานกรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายจุน            โทมิตะ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 

   

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2. จดัท าโครงสร้างองคก์ร อ  านาจบริหารองคก์ร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก การ
ว่าจา้ง การโยกยา้ย การ่ึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษทั ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
 

3. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอ เพ่ือกลัน่กรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีก  าหนดเอาไวใ้ห้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5. มีอ  านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 

6. มีอ  านาจพิจารณาอนุมติัการให้กูย้มืเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ไม่เกิน 50 ลา้น
บาท รวมถึงการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัให้แก่บริษทัยอ่ย โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบดว้ย 
หากเกินวงเงินท่ีก าหนด ให้น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 

7. ก าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีต่อคู่คา้ โดยจดัให้มีการคดัเลือกคู่คา้ การบรรจุคู่คา้ไวใ้นสาระบบของบริษทั 
การประเมินคู่คา้ และมีการ Complain คู่คา้หากพบว่าไดรั้บสินคา้ไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้

 

8. มีอ  านาจพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

 

9. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีประกอบการ โดยเนน้ให้เกิด
อุบติัเหตุเป็นศูนย ์ 

 

10. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดีและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึง
การปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัตรายจากสารเคมี และอ่ืนๆ อยา่งเคร่งครัด 

 

11. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายทุกฉบบั 
 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงให้พนกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจอนุมติัทางการ
เงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีท าให้คณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์  าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการ
ก าหนดขอบเขตชดัเจน  

        ผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2563 มีจ  านวน 6 คน ประกอบดว้ย 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายวุฒิชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา ประธานกรรมการเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการบริหาร 
2. นายจุน  โทมิตะ กรรมการบริหาร 
3. นายธวชัชยั ปานเดช ผูจ้ดัการ่่ายการตลาด, รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป 
4. นางวริษฐากาญจน ์ ทองประดบั ผจก.่่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์, เลขานุการคณะกรรมการ 
5. นายสิทธิชยั ทะวาย ผูจ้ดัการ่่ายผลิต 1 
6. นายประพจน์ ปรีดาวรานนท ์ ผูจ้ดัการ่่ายผลิต 2 

 
อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 

1. มีอ  านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด
ไว ้และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ี่่ายบริหารจดัท าเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ 
ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 

4. มีอ  านาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเขา้ท าสัญญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสัญญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ในกิจการ
ของบริษทัฯ รวมทั้งก  าหนดขั้นตอนและวิธีการจดัท าสัญญาดงักล่าว โดยให้น าเสนอกรรมการบริหาร
และกรรมการบริษทัเพ่ือทราบดว้ย 

6. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผกูพนัใดกบับุคคล บริษทั ห้างร้าน หรือ
สถาบนัการเงิน เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

7. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ าปี 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ด าเนินการใดๆ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามการให้อ  านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 
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ทั้งน้ี อ  านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าให้ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก  าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขต
ชดัเจน 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร      
แมว้่าบริษทัฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษทัฯ มี 

นโยบายท่ีจะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาจากปัจจยั
หลายประการประกอบ เช่น ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ โดยไดก้  าหนด
หลกัเกณฑใ์นการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

 

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

2. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น 
ให้จบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

 

3. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
3.1 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
3.2 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 
3.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทน
ต าแหน่งกรรมการท่ีว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกว่าสองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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6. กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคับของบริษทัตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
กรรมการมีสิทธิออกระเบียบขอ้บงัคบัเพ่ือด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องบริษทัได้ 
 

7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนใด ท่ี
ประกอบธุรกิจท่ีมีสภาพเดียวกนั และ/หรือ เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัมิได ้ เวน้แต่จะแจง้
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 

8. กรรมการจะตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยทางออ้ม
ในสัญญาท่ีบริษทัท าข้ึน หรือถือหุ้น หรือหุ้นกูเ้พ่ิมข้ึน หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
 

(1)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 มีมติอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ แยกเป็นดงัน้ี 

  (1) ค่าเบ้ียประชุม 

   1.1  เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
    - เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 

1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

    - เบ้ียประชุม คร้ังละ 6,500 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
  (2) เงินโบนสักรรมการ จะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษทั 

  (3) ค่าตอบแทนจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อย 
                                     ละ 3-5 ของค่าจา้งทุกเดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสบทบในอตัราเท่ากนั 

 
สรุปเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563, 2562 และปี 2561 หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ
เงินเบ้ียประชุม 5 410,667.00        5 420,000.00        5 420,000.00        
โบนสัรวม 5 102,375.00        5 63,000.00          5 42,000.00          

รวม 513,042.00        483,000.00        462,000.00        

สรุปเปรียบเทยีบค่ำตอบแทนผู้บริหำร หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ
เงินเดือนรวม 7 11,203,920.00   7 9,460,261.33     6 8,090,304.00     
โบนสัรวม 6 5,823,872.00     6 1,216,722.53     5 607,430.40        

รวม 17,027,792.00   10,676,983.86   8,697,734.40     

 

เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำร หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ จ ำนวนรำย จ ำนวนเงนิ
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 6 469,896.00        6 412,346.40        6 404,515.20        

รวม 469,896.00        412,346.40        404,515.20        

ปี 2562

ค่ำตอบแทน
ปี 2563 ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2561
ค่ำตอบแทน

ปี 2563 ปี 2562

ค่ำตอบแทน
ปี 2563
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การก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปได้ดงัน้ี 

 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทัฯ ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการดงัน้ี 
1. ให้ความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั
แลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ให้มีการก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งชดัเจนและเพียงพอ
ในเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความเส่ียง ให้มีการประเมิน วางกล
ยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5. สร้างส านึกในการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งชอบธรรมให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 ผูถื้อหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกนั  

บริษทัฯ ให้ความส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นทุก ๆ คน อยา่งเท่าเทียมกนั เช่น บริษทัจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้น
ทราบถึงความคืบหนา้การด าเนินงานของบริษทั อยา่งสม ่าเสมอ และในการประชุมผูถื้อหุ้นบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผู ้
ถือหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ส าหรับรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น
แลว้เสร็จภายใน 7 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น โดยไดจ้ดัเก็บรายงานการประชุมอยา่งเป็นระเบียบเพ่ือให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตรวจสอบได ้ 

 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  
บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. พนกังาน บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสวสัดิการท่ีดี และพฒันาให้เป็นสถาน
ประกอบการท่ีพนกังานท างานแลว้มีความสุข ทั้งดา้นร่างกาย (มีการจดัท า
โครงการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือก่อนเขา้ปฏิบติังาน) และจิตใจ โดยมี 
ประสานงานกบัโรงพยาบาลในเร่ืองการเฝ้าระวงัมิให้เกิดโรคจากการ
ปฏิบติังาน มีการตรวจสภาพแวดลอ้ม ตรวจวดัสมรรถภาพทางร่างกายของ
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด  

2. คู่คา้และเจา้หน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม มีการคดัเลือกคู่คา้ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน ISO ของบริษทัฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ 
และ/หรือ ขอ้ตกลงในสัญญาท่ีท าร่วมกนั 
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3. ลูกคา้ บริษทัฯ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดย
ให้ความส าคญักบัการบริการและความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

4. คู่แข่ง บริษทัฯ ประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพ่ือ
ท าลายคู่แข่ง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ขา้งตน้เป็นอยา่งดี 

 

 การประชุมผูถื้อหุ้น 
บริษทัฯ ค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุ้น โดยไดจ้ดัการประชุมในสถานท่ีท่ี

สะดวกต่อการเดินทาง ซ่ึงไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคับของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระเป็นตวัแทน
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได ้ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
ทัว่ไป เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นโดย
พร้อมเพรียงกนั 

 

 ภาวะผูน้ าและวิสัยทศัน์  
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ด าเนินธุรกิจ ท าหนา้ท่ีก  าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ 
ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ดว้ยความ
รับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 
และความมัน่คงสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทัฯ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัเป็นผูพิ้จารณาการก าหนดและการแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่ง
ชดัเจน 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ ไดก้  าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้นุมติั

รายการระหว่างกนั ดงัรายละเอียดในขอ้ 11 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัท่ี
เกิดข้ึนในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก  าหนด 

นอกจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัฯ ยงัมีการดูแลเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายใน โดยบริษทัฯ มีนโยบายให้ผูบ้ริหารปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และห้ามการใชข้อ้มูลภายในเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง  
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 จริยธรรมธุรกิจ 
บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code 

of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งทราบถึงบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบว่า จะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บังคบัของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น
เป็นส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้  าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเพ่ือให้พนกังานทัว่ไปยดึถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมีการก าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนขอ้บงัคบั
ดว้ย โดยบริษทัมีก าหนด จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ไว ้และไดติ้ดไวใ้นเวบ็ไซตบ์ริษทัแลว้ 

 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกจา้ง
ของบริษทัฯ จ านวน 5 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน หรือคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานคณะกรรมการบริหารและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยไม่เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และไม่ไดถื้อหุ้นในบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มท่ี และการท่ีนายยทุธ ชินสุภคักุล ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารควบคู่กนัไปนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั  อยา่งไรกต็าม 
คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของทั้ง 2 ต าแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีในการ
ถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ทุกปี มีมติอนุมติัให้เร่ิมจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมกาตาม

สมควร โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ผูถื้อหุ้นพิจารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสมเม่ือค านึงถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จากคณะกรรมการและอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัของอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ส าหรับค่าตอบแทนของผูบ้ริหารนั้น เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้การพิจารณาคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น ดงันั้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัจึงเป็น
ผูก้  าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารโดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน  

 การประชุมคณะกรรมการ 

ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดให้ บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงในปี 2563 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน  5 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ัง
มีคณะกรรมการเขา้ร่วมเกินกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความสะดวกใน
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การเขา้ร่วมประชุมโดยจดัการประชุมท่ีส านกังานของบริษทัฯ หรือสถานท่ีอ่ืนใด ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และไม่
ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการพร้อมขอ้มูลประกอบวาระการ
ประชุมต่างๆ ให้คณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบับริษทั และหาก
มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้กรรมการจะแจง้บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วนั 

 

รายช่ือ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. 
 

นายดีลนั  ตนั 4/5 (80%) 
 

2. นายยทูากะ อิโตะ 2/2 (100%) 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563) 

3. นายวุฒิชาติ อนนัตสุ์ทธิวรา 
 

3/3 (100%) 
(ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2563) 

4. นายจุน โทมิตะ 5/5 (100%) 
 

5. 
 

นายเคนอิจิ คามิโมโต 3/5 (60%) 

6. นายเซอิจิ นิชิดะ 4/5 (80%) 
 

7. นายสุมิตร กาญจนมัพะ 5/5 (100%) 
 

8. รศ. ดร.สัณห์ชยั กล่ินพิกุล 5/5 (100%) 
 

9. พล ต.ต. อมัพร ภยัล้ี 4/5 (80%) 
 

10. 
 

นายสุรัช นาวีการ 4/5 (80%) 
(ลาออกเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563) 

 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

นอกจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  
2. คณะกรรมการบริหาร   ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวน 3 ท่าน  
 

โดยไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยขา้งตน้ไวอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากโครงสร้าง
องคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น 
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 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อระบบควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึงไดก้  าหนด
ภาระหนา้ท่ีและอ านาจในการด าเนินการของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพยสิ์นให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเงิน โดยจดัให้มีรายงานทาง
การเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ เพ่ือท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและ
ระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง
บริษทั ส านกังาน พิชยั แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบบญัชีและการเงิน (Internal 
Control) โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

ส าหรับการบริหารความเส่ียงนั้น บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นความ
เส่ียงทางธุรกิจและความเส่ียงทางการเงิน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารซ่ึงจดัข้ึนทุกๆ เดือน ซ่ึงนอกจากการ
ประเมินความเส่ียงแลว้ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดกลยทุธ์ และมาตรการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมาย
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

 รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยงบ
การเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีมีความ
เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า 
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีบญัชี 2563 คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจะเป็นผูดู้แลรับผิดชอบ
เก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง
จะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 

 

 ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 
 

 ในการเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ทั้งในดา้นขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ (แบบ 69-1) และร่างหนงัสือช้ี
ชวนต่อผูล้งทุน อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัของบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยและปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปตาม
มาตรฐานและเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแมว้่าบริษทัฯ จะยงั
ไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานเก่ียวกบันกัลงทุนสัมพนัธ์ แต่ไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูรั้บผดิชอบใน
การส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น นกัวเิคราะห์ ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป  
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 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

 

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะด าเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบว่าผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้าม
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษส าหรับกรณีท่ี
ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการน าขอ้มูลภายในไปใช ้ โดยบทลงโทษจะข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการน า
ขอ้มูลภายในไปใช ้เร่ิมจาก การตกัเตือนดว้ยวาจา ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร และออกจากงาน ตามล าดบั 

 ทรัพยากรบุคคล 
 

-  บุคลากร 
 

ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2563 และวนัท่ี 31 ธ.ค. 2562 บริษทัฯ มีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) แบ่งตามสาย 
งานหลกัไดด้งัน้ี 
      

                   สรุปเปรียบเทยีบบุคลากร                                  หน่วย : คน 
 

หน่วยงาน ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 

ฝ่ายการตลาด 9 9 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 10 

ฝ่ายผลิต 242 231 

แผนกบุคคลและธุรการ   8   8 

รวม  269 258 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2563       Annual Report 2020 

 

55  

                สรุปค่าตอบแทนแก่บุคลากร                 หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 

เงินเดือนรวม 48,667,185.09 43,982,833.18 

โบนสัรวม 14,353,067.37 6,658,738.79 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,940,845.78 1,699,276.55 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 18,416,064.46 12,791,231.37 

รวม 83,377,162.70 65,132,079.89 

     * ค่าตอบแทนอ่ืนๆ หมายถึง ค่าล่วงเวลา ค่าน ้ ามนั ค่ายานพาหนะ ค่าเบ้ียขยนั ค่าอาหารกะกลางคืน 
 

ค่าตอบแทนแก่บุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2563 ในอตัราร้อยละ 28.01  เกิดจากการปรับอตัราเงินเดือนรวม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.65 เน่ืองจากการปรับอตัราเงินเดือนค่าจา้งประจ าปี เฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 3-5 และมีจ านวนพนกังาน
เพ่ิมข้ึนจ านวน 11 คน โบนสัรวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผลประกอบการท่ีดีข้ึนจากปีก่อน ท าให้อตัราการจ่ายเงินโบนสั
เพ่ิมข้ึน ส าหรับค่าตอบแทนอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนเกิดจากมีการท าล่วงเวลาเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้งานทนัต่อค าสั่งซ้ือของ 

ในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั และไม่เคย
มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน 

 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษ ดงันั้นบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยจึงไดใ้ห้ความส าคญัในการพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทกัษะ และประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยการจดัอบรมพนกังานถึงทกัษะ เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฏิบติังานเพ่ือให้การผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในสองปีท่ีผา่นมากลุ่มโอจิ จะมีการแข่งขนักีฬาส าหรับบริษทัท่ีอยูใ่น
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค โดยจะหมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดส่้งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั
ทุกคร้ังเพ่ือเป็นการเช่ือมสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างประเทศในกลุ่มโอจิดว้ยกนั และจะไดเ้ป็นขวญัและก าลงัใจให้กบั
พนกังาน ส าหรับงานดา้นความปลอดภยั ซ่ึงกลุ่มโอจิถือปฏิบติัเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงในการปฏิบติังาน โดยจดัให้มีการ
ประชุมร่วมกนัระหว่างประเทศในเร่ืองความปลอดภยัจากการท างาน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่การเกิดอุบติัเหตุใน
กลุ่มโอจิทั้งหมด เพ่ือเป็นการปลูกฝัง ความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัแก่พนกังานทุกคน ซ่ึงบริษทั จะปกป้อง
และปิดจุดเส่ียงให้พนกังานไดท้  างานอยา่งปลอดภยั รวมทั้งมีการซอ้มดบัเพลิงและอพยพหากเกิดภยัอนัเน่ืองมาจาก
ไฟ 2 คร้ังต่อปี เน่ืองจากบริษทัตระหนกัถึงความปลอดภยัของพนกังานอนัจะรวมถึงครอบครัวของพนกังานท่ี
จะตอ้งท างานอยา่งปลอดภยัทั้งในบา้นและท่ีท างาน เพ่ือให้ชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่งมัน่คงและเป็นสุข 

หลงัจากบริษทัฯ ไดรั้บใบรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ในปลายปี 2560 แนวทางในการปฏิบติัยงัคงเนน้ให้พนกังานรับทราบพร้อมทั้งปลูกฝังให้ทุกคน 
ปฏิบติังานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้  โดยมีการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในของส านกัง พิชยั แมเนจเมน้ท ์
แอนด ์คอนซลัแทนส์ เนน้การตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเส่ียงในดา้นการทุจริต ส าหรับแต่ละหัวขอ้ท่ีมาตรวจ
ประจ าไตรมาส ซ่ึงพบงาส ในรายงานไม่พบการทุจริตในส่วนท่ีมีความเส่ียงในดา้นต่างๆ ตามโครงการท่ีไดรั้บการ
รับรอง รวมถึง มีการส่ือสารถึงพนกังานทุกท่านในกรณีท่ีเกิดข้ึน และมีการน าเอกสารมาเผยแพร่ผา่นทางกลุ่มโอจิ  
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ในปี 2563 บริษทัไดรั้บอนุมติัการต่ออายใุบรับรองโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในไตรมาสท่ี 3/2563 แสดงให้เห็นถึงเจตจ านงคอ์นัแน่วแน่ในการเขา้ร่วมโครงการและ
ปฏิบติัให้เป็นไปตามแนวทางท่ีมีความเท่ียงธรรมและถูกตอ้งตามหลกัสากล  

ในเร่ืองความปลอดภยั และอาชีวอนามยั กลุ่มโอจิจดัให้มีการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้ง
รายงานส่งให้ผูบ้ริหารระดบัสูง ถึงขอ้เสนอแนะ แนวทางปฏิบติัทั้งดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั การจดัการ
สารเคมีท่ีเป็นอนัตราย การก าจดัขยะอนัตราย ขอ้ก าหนด ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือกฎหมายทุกฉบบั มีการปรับให้
ทนักบัสภาพปัจจุบนั ทั้งทางกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เป็นประจ า ในดา้นความปลอดภยัจดัให้มีการประชุม ประกวด
และตรวจขา้มบริษทัในเครือประจ าปี ประชุมร่วมกนั และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในกลุ่มท่ีมีสถิติอุบติัเหตุเกิดข้ึน จะมี
การเผยแพร่ จดัประชุมระดบัหัวหนา้ และส่ือสารไปยงัพนกังานทุกระดบั รับทราบและหาแนวทางป้องกนั แกไ้ข 
โดยปลูกฝังให้ ไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนซ ้า เพราะทุกบริษทั ตอ้งส ารวจในส่วนท่ีปฏิบติังานของตนว่า ยงัมีขอ้บกพร่อง 
ประการใด หากมีก็ให้ปฏิบติัการปิดจุดเส่ียง อนัอาจเกิดอนัตรายข้ึนได ้ ส่วนการซอ้มอพยพดบัเพลิง ตามกฎหมาย
บงัคบัให้มีการฝึกอบรมปีละหน่ึงคร้ัง ดว้ยความตระหนกัในดา้นความปลอดภยัอยา่งสูง ฝ่ายบริหารให้ด าเนินการ
ฝึกซอ้มดบัเพลิงปีละ 2 คร้ัง โดยให้พนกังานทุกระดบัไดฝึ้กซอ้มหมุนเวียนให้ครบทุกคนทั้งพนกังานกะกลางวนั
และกะกลางคืน 

ในส่วนของการอบรมพฒันาบุคลากรซ่ีงเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดขององคก์ร บริษทัฯ ก าหนดให้
พนกังานทุกคนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงหลกัสูตร ในบางหน่วยงานท่ีจ าเป็นตอ้งอบรมเฉพาะทาง 
ก็จดัให้มีการอบรมตามท่ีสมควรเพ่ือให้มีการพฒันาบุคลากรให้ทนักบัเทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงไป 
พนกังานบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นพนกังานท่ีมีถ่ินอาศยัในระแวกเดียวกบับริษทั เป็นคนในพ้ืนท่ี ท  าให้อตัราการเขา้
ออกของพนกังานต ่ามาก เม่ือครอบครัวใดประสบเหตุ พนกังานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออยูเ่นืองๆ ท า
ให้ความเป็นอยูใ่นบริษทั เฉกเช่นเดียวกบัเป็นเครือญาติ เอ้ือเฟ้ือและเก้ือหนุนกนัและกนั ส่วนใหญ่อายงุานอยูก่นั
เกินกว่า 20 ปี นบัว่าเป็นจุดแข็งของบริษทัประการหน่ึง และเป็นความภาคภูมิใจในการท่ีบริษทัฯ ไดส้ร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนรอบขา้ง ท าให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเติบโตควบคู่
กนัไป 
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การควบคุมภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไดพิ้จารณาและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยดูจากรายงานการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
“ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั” และจากการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร พิจารณาเอกสารท่ีฝ่าย
บริหารจดัท าแลว้ สรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 ส่วนคือ องคก์รและ
สภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
และระบบติดตามส าหรับการควบคุมภายในในหัวขอ้อ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้ ในส่วนของการท าแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan or Business Continuity 
Management/Plan) กรณีเกิดภยัต่างๆ เพ่ือธุรกิจจะไดด้ าเนินต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอให้
เป็นแนวทางในการปฏิบติัโดยสังเขป ซ่ึงคาดว่า บริษทัฯ จะน าไปด าเนินการต่อไปเพ่ือความต่อเน่ืองของธุรกิจ หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินใดๆ ในอนาคต   

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระครบทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2546 เพ่ือดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และ
จดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการ
ควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอนัเกิดจากการท่ี
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอ  านาจเพียงพอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษทั ส านกังาน พิชยั 
แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั เพ่ือตรวจสอบและจดัท าระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในขอบเขต
ดงัต่อไปน้ี 

 

- สอบทานความเช่ือถือได ้และความครบถว้นของขอ้มูลทางการเงิน 
- สอบทานระบบงาน ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการด าเนินงานว่า ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน 

ระเบียบปฏิบติั 
- สอบทานความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลรักษาสินทรัพย  ์
- ประเมินการใชท้รัพยากรว่าเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สอบทานการด าเนินการหรือแผนงานว่า สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ และมีการ

ปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 
- สอบทานการปฏิบติังานว่าไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
- สอบทานครอบคลุมไปถึงกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน่ ตามความเส่ียงต่างๆ อนัมีการก าหนดแนวทางปฏิบติั

และป้องกน้ไว ้ในทุกคราวท่ีผูต้รวจสอบภายในเขา้ตรวจสอบ 

ทั้งน้ีรายงานการควบคุมภายในของส านกังานพิชยัแมเนจเมน้ทฯ์ ปี 2563 ไม่มีรายการท่ีผดิอยา่งมีนยัส าคญั 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 เดิมบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต า่กว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ  และหักส ารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยปกติจะจ่ายเงินปันผลปีละ 
2 คร้ัง  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ / ประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่บริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใช้
เงินเพ่ือการขยายกิจการ ต่อมาตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2561 ไดเ้ปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดย “พิจารณาจากผลการด าเนินงาน,  กระแสเงินสด, โครงสร้างการเงิน, การลงทุน, ภาระผูกพัน และ
ผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”  ทั้งน้ีให้มีผลตั้งแต่ผลการด าเนินงาน
ของปี 2561 เป็นตน้มา การจ่ายเงินปันผลเป็นดงัน้ี 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 มีมติอนุมติัไม่จ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากงบการเงิน
รวมมีผลก าไร 76,999,571.44 บาทหรือคิดเป็นหุ้นละ 0.257 บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ดงันั้นในปี 2563  บริษทัจึงไม่ไดจ่้ายเงินปันผลแต่ประการใด เน่ืองจากในงบการเงินรวม ยงัเป็น
ขาดทุนสะสม ทั้งน้ียงัมีความไม่แน่นอน ตอ้งรอมติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ซ่ึง
จะจดัประชุมข้ึนในวนัท่ี 28 เมษายน 2564 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติอนุมติัไม่จ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากงบกาเงิน
รวมมีผลก าไรเพียง 8,883,295.83 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.03 บาท บริษทัฯไม่ไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ดงันั้นในปี 2562 บริษทัจึงมิไดจ่้ายเงินปันผลแต่ประการใด ทั้งน้ีตอ้งรอมติอนุมติัจาก
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงจะจดัประชุมในวนัท่ี 28 เมษายน 2563  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติอนุมติัไม่จ่ายเงินปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากงบ
การเงินรวมมีผลก าไรเพียง 1,310,440.19 บาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.004 บาท บริษทัฯ ไม่ไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล ดงันั้นในปี 2561 บริษทัจึงมิไดจ่้ายเงินปันผลแต่ประการใด ทั้งน้ี ตอ้งรอมติ
อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงจะจดัประชุมในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 
1. ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 82,775,284.51 39,987,892.18 

2. งบการเงินรวม 76,999,571.44 8,883,295.83 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.00 0.00 

      3.1 เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล 0.00 0.00 
      3.2 เงินปันผลประจ าปี    0.00 0.00 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 0 0 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 0 0 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) 
 

 จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 อนุมติัแต่งตั้ง
นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4712 หรือนางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 ของส านกังานปีติ 
เสวี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปี 2563 ดว้ยค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 1,230,000 บาท โดยมี
ค่าสอบบญัชีและค่าใชจ่้ายอ่ืนดงัน้ี 
 

สรุปเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ค่าสอบบญัชี 1,230,000.00 1,180,000.00 1,180,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   293,786.66    402,307.24 174,032.41 
     รวม 1,523,786.66 1,582,307.24 1,354,032.41 
 

  
ส านกังานปีติเสวีในฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย ยนืยนัความเป็นอิสระของผูส้อบ

บญัชี ดงัน้ี 
 การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 

หุ้นส่วนซ่ึงรับผดิชอบในงานตรวจสอบบญัชีของบริษฯั และบริษทัยอ่ย ทุกคน ทั้งผูส้อบบญัชี 
และหุ้นส่วนอ่ืนๆ ของส านกังานฯ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มิไดถื้อหุ้นในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 
 

 การให้บริการดา้นอ่ืนซ่ีงมิใช่งานตรวจสอบบญัชี 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส านกังานฯ มิไดใ้ห้บริการอ่ืนแก่บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย 
 

 การมีส่วนไดเ้สียทางการคา้ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส านกังานฯ มิไดจ้ดัซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายใน (Internal Audit fee) 
  

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 อนุมติัแต่งตั้งนายพิชยั ล้ิมรส
เจริญ อดีตเคยเป็นผูจ้ดัการอาวุโสดา้นตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ บริษทั ส านกังาน เอสจีวี ณ ถลาง จ ากดั 
ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปี 2563 ดว้ยค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 184,000 บาท โดยมีค่า
สอบบญัชีและค่าใชจ่้ายอ่ืนดงัน้ี 

 
สรุปเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีภายใน 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ค่าสอบบญัชีภายใน 184,000.00 184,000.00 184,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ     1,200.01     5,400.02       3,900.00 
     รวม 185,200.01 189,400.02 187,900.00 
 

 การมส่ีวนได้เสียทางการเงิน  
 

หุ้นส่วนซ่ึงรับผดิชอบในงานตรวจสอบบญัชีของบริษฯั และบริษทัยอ่ย ทุกคน รวมทั้งผูส้อบบญัชี
และหุ้นส่วนอ่ืนๆ ของส านกังานฯ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มิไดถื้อหุ้นในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

 
 การให้บริการด้านอ่ืนซ่ีงมใิช่งานตรวจสอบบัญชี 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส านกังานฯ มิไดใ้ห้บริการอ่ืนแก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
 

 การมส่ีวนได้เสียทางการค้า 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส านกังานฯ มิไดจ้ดัซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 
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 รายการระหว่างกัน 
 

รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์ หน้ีสิน รายได ้ และค่าใชจ่้าย  
ส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว  บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนั
โดยการถือหุ้นและ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี.- 

 
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์ 

 
ด าเนินกิจการ 

อตัราส่วนการถอืหุ้น 
ร้อยละ 

 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 

 
ประเภทธุรกิจ 

 
ประเทศ 

31 ธ.ค. 
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

บริษทั โอจิ โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 1 บริหารจดัการ ญ่ีปุ่ น - - 
บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ  ากดั 2 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 100 100 
Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd. 3 ซ้ือมาขายไป ญ่ีปุ่ น - - 
Oji Industrial Materials Management Co., Ltd. 3 บริหารจดัการ ญ่ีปุ่ น - - 
GS Paperboard & Packaging Sdn Bhd. 3 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ มาเลเซีย - - 
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 ผลิตและจ าหน่ายกระดาษและ

บรรจุภณัฑ ์
นิวซีแลนด ์ - - 

บริษทั โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 3 ผลิตและจ าหน่ายกระดาษ ไทย - - 
บริษทั ยูเน่ียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็ จ  ากดั 4 ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย - - 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี.- 

1. เป็นบริษทัใหญ่ 
2. เป็นบริษทัยอ่ย 
3. เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 
4. เป็นบริษทัร่วมทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

 

รายการบญัชีท่ีมีสาระส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหว่างกนัมีรายละเอียด ดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าหนดราคา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษัทใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 457,617.53 994,958.40 - 48,821.90 

บริษัทย่อย      
รายไดจ้ากการขาย 2 - - 962,394.49 174,210.74 
รายไดอ่ื้น 2 - - 336,403.55 - 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 2 - - 13,936,633.62 5,614,474.45 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 - - 189,340.50 6,944.00 
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  หน่วย : บาท 
  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าหนดราคา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 270,565.00 435,386.80 - - 
รายไดอ่ื้น 3 - 181,405.81 - 181,405.81 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 2 335,583,475.35 293,288,558.48 204,420,041.12 149,995,994.51 
ค่าบริหารจดัการ 3 626,506.77 161,768.50 626,506.77 161,768.50 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 1,680.00 1,260.00 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 4 2,526,739.73 736,000.00 - - 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลงการคิดค่าธรรมเนียมการค ้ าประกันระหว่างบริษทั โอจิ โฮลด้ิงส์ คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดักบับริษทัยอ่ย ในอตัราร้อยละ 0.20 ต่อปี ของจ านวนเงินกูค้งเหลือในแต่ละไตรมาส 

2. ราคาตลาด 

3. ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

4. อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.42 - 1.14 ต่อปี และ 1.46 ต่อปี ตามล าดบั 
 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

เพ่ือเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีการท ารายการระหว่างกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 
บริษทัฯ จะเสนอให้แก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหว่างกนั โดยตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกนัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล ยติุธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคา
ท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 วนัท่ี 8 มกราคม 2547 มีมติก าหนดมาตรการอนุมติัรายการระหว่าง
กนั โดยพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเน่ือง 
และรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหว่างกนัเป็นดงัน้ี 

 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
 

รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจา้งพิมพเ์ป็นแผน่พิมพ ์ การจา้งผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป หรือการขาย
วตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น 
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บริษทัไดก้  าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัส าหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการท า
รายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได ้ โดยน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการตรวจสอบว่ารายการ
ดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัไว  ้
 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
 

รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น การขายเคร่ืองจกัร หรือการกูย้มืเงินระหว่างกนั เป็นตน้ บริษทัฯ 
จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขราคาท่ีเหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกนันั้น บริษทัฯ จะจดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบ
รายการดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใชป้ระกอบการ
พิจารณาอนุมติัการท ารายการของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   
 

รายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ท าการตรวจสอบรายการระหว่างกนัทุกประเภทรายการ ดงันั้นบริษทัฯ ยงัคงเปิดเผย
รายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ซ่ึงในปัจจุบนั จะมีเร่ืองของมาตรการป้องกนัการก าหนด
ราคาโอนระหว่างบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั (Transfer Pricing) โดยก าหนดให้บริษทัหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั จดัท ารายงานขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างกนั และมูลค่ารวมของ
ธุรกรรมระหว่างกนัในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด เพ่ือป้องกนักรณีท่ีมีการซ้ือขายในราคาท่ีต ่า
กว่าตลาดหรือขายบุคคลทัว่ไป โดยมีการรายงานตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนท่ีอธิบดีก าหนดทุกปี 
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ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 2562 และ 2561 

 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-
สุทธิ 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 
   ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

 
 

69.00 
220.02 

 
164.61 

 
0.26 
0.27 

 
 

5.51% 
17.55% 

 
13.13% 

 
0.02% 
0.02% 

 
 

37.35 
188.51 

 
167.69 

 
0.54 
0.25 

 
 

3.08% 
15.53% 

 
13.82% 

 
0.04% 
0.02% 

 
 

28.74 
203.27 

 
192.16 

 
1.00 
0.26 

 
 

2.31% 
16.33% 

 
15.44% 

 
0.08% 
0.02% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 454.16 36.23% 394.34 32.49% 425.43 34.18% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช-้สุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-สุทธิ 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

 
- 

0.12 
773.94 

1.79 
0.61 

14.30 
7.94 
0.67 

 
- 

0.01% 
61.74% 
0.14% 
0.05% 
1.14% 
0.64% 
0.05% 

 
- 

0.38 
791.58 

- 
3.92 

14.30 
8.20 
0.92 

 
- 

0.03% 
65.22% 

- 
0.32% 
1.18% 
0.68% 
0.08% 

 
- 

0.58 
791.18 

- 
7.23 

14.30 
4.80 
1.00 

 
- 

0.05% 
63.57% 

- 
0.58% 
1.15% 
0.39% 
0.08% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 799.37 63.77% 819.31 67.51% 819.09 65.82% 
รวมสินทรัพย์ 1,253.53 100% 1,213.65 100% 1,244.52 100% 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภาย 
ในหน่ึงปี  
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 
 

18.00 
108.71 

 
 

61.47 
1.03 

 
 

1.44% 
8.67% 

 
 

4.90% 
0.08% 

 
 

109.50 
118.64 

 
 

61.47 
- 

 
 

9.02% 
9.78% 

 
 

5.06% 
- 

 
 

277.57 
143.14 

 
 

61.47 
- 

 
 

22.30% 
11.50% 

 
 

4.94% 
- 
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 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

31 ธ.ค. 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
     
เงินกูร้ะยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับ   
ผลประโยชน์พนกังาน 
เงินปันผลคา้งจ่าย 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 
320.00 

4.92 
1.21 

 
20.54 
3.08 

 
25.53% 
0.39% 
0.10% 

 
1.64% 
0.25% 

 
200.00 

3.25 
1.94 

 
20.54 
1.70 

 
16.48% 
0.27% 
0.16% 

 
1.69% 
0.14% 

 
- 

2.60 
- 
 

20.54 
2.14 

 
- 

0.21% 
- 
 

1.65% 
0.17% 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 538.95 43.00% 517.03 42.60% 507.46 40.77% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าสุทธิ 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
138.03 

0.80 
49.31 

 
11.01% 
0.06% 
3.93% 

 
199.50 

- 
47.57 

 
16.44% 

- 
3.92% 

 
260.97 

- 
32.10 

 
20.97% 

- 
2.58% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 188.14 15.00% 247.07 20.36% 293.07 23.55% 
รวมหนีสิ้น 727.09 58.00% 764.10 62.96% 800.53 64.32% 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น  
   ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั    
   300,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
   หุ้นสามญั 300,000,000หุ้น มูลค่า 
   หุ้นละ 1 บาท 
ส่วนเกินทุน 
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม จดัสรรแลว้ 
   ส ารองตามกฎหมาย 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(84.28) 

2.34 

 
 
 
 
 
 

23.93% 
 

22.21% 
 

2.39% 
(6.72%) 

0.19% 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(161.28) 

2.45 

 
 
 
 
 
 

24.72% 
 

22.94% 
 

2.47% 
(13.29%) 

0.20% 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(170.17) 

5.78 

 
 
 
 
 
 

24.11% 
 

22.37% 
 

2.41% 
(13.67%) 

0.46% 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

526.44 
- 

42.00% 
- 

449.55 
- 

37.04% 
- 

443.99 
- 

35.68% 
- 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 526.44 42.00% 449.55 37.04% 443.99 35.68% 
 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

 

1,253.53 
 

100% 
 

1,213.65 
 

100% 
 

1,244.52 
 

100% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2563, 2562 และ 2561 
  31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการ 
รายไดอ่ื้น 

 
1,205.75 

 
5.16 

 
100% 

 
0.43% 

 
1,076.93 

 
6.66 

 
100% 

 
0.62% 

 
1,111.09 

 
3.12 

 
100% 

 
0.28% 

รวมรายได ้ 1,210.91 100.43% 1,083.59 100.62% 1,114.21 100.28% 

ค่าใชจ่้าย 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการ
ให้บริการ 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
1,000.81 

 
44.52 
63.30 

 
83.00% 

 
3.69% 
5.25% 

 
949.13 

 
41.54 
58.13 

 
88.13% 

 
3.86% 
5.40% 

 
987.13 

 
41.36 
56.90 

 
88.84% 

 
3.72% 
5.12% 

รวมค่าใชจ่้าย 1,108.62 91.94% 1,048.80 97.39% 1,085.39 97.69% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได ้
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
102.29 
(14.97) 

 
8.48% 

(1.24%) 

 
34.77 

(22.27) 

 
3.23% 

(2.07%) 

 
28.82 

(24.38) 

 
2.59% 

(2.19%) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได  ้

87.32 
(10.32) 

7.24% 
(0.86%) 

12.51 
(3.62) 

1.16% 
(0.34%) 

4.44 
(3.13) 

0.40% 
(0.28%) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน 
 รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั: 
- ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดั

มูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 

- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไร
(ขาดทุน)ตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

77.00 
 
 
 

(0.14) 
 
 

0.03 

6.39% 
 
 
 

(0.01%) 
 
 

0.00% 

8.88 
 
 
 

(4.16) 
 
 

0.83 

0.82% 
 
 
 

(0.39%) 
 
 

0.08% 

1.31 
 
 
 

2.60 
 
 

(0.52) 

0.12% 
 
 
 

0.23% 
 
 

(0.05%) 

 

รวม 
 

(0.11) 
 

(0.01%) 
 

(3.33) 
 

(0.31% 
 

2.08 
 

0.19% 
 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
ส าหรับปี 

76.89 6.38% 5.55 0.51% 3.39 0.31% 

 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุ้น) 
 

0.257 
  

0.030 
  

0.004 
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2563,  2562  และ 2561 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 102.00 68.64 47.07 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (36.21) (30.49) (5.19) 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (34.14) (29.54) (58.43) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 31.66 8.61 (16.55) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 37.35 28.74 45.28 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 69.00 37.35 28.74 

 

 งบการเงิน 
(ก) ผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ  ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

 

 ปี 2563           นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 
                        บริษทั ส านกังาน ปีติเสวี จ  ากดั 

 

        ปี 2562 นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 
  บริษทั ส านกังาน ปีติเสวี จ  ากดั 

 

ปี 2561            นางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพฒันา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9589 
                        บริษทั ส านกังาน ปีติเสวี จ  ากดั 
 

(ข) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 

รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ในระยะ 
3 ปีท่ีผา่นมาสรุปไดด้งัน้ี  

 

- ปี 2563 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ มีวรรคเนน้ ขอ้ 3.2 เร่ืองนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวเพ่ือลดผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช่ือไวรัสโค
โรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติัในช่วงเวลา 1 มกราคม 2563 ถึง 31 
ธนัวาคม 2563 

- ปี 2562 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ ไม่มีวรรคเนน้  
- ปี 2561 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ ไม่มีวรรคเนน้  

 

(ก.) ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท 
 

 - ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 1,111.09 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก  
1,015.77 ลา้นบาทในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจ านวน 95.32 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.38 เน่ืองจากยอดขาย 
ของบริษทัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.47 จากลูกคา้กลุ่มถุงมือยางท่ีขยายก าลงัการผลิต ดว้ยเหตุท่ีราคาน ้ายางยงั 
ไม่สูงมากนกัโดยเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่กิโลกรัมละ 42.74 บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนๆ ท่ีผา่นมา ประกอบกบั 
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แนวโนม้ความรักสุขภาพ การหันมาเอาใจใส่ในเร่ืองสุขอนามยั เร่ืองของโรคติดต่อ ท าให้ทัว่โลกมี 
ยอดใชถุ้งมือยางเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2561 ปริมาณการส่งออกถุงมือยางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.99 เม่ือ 
เทียบกับปี 2560 *   บริษทัยอ่ยสามารถเพ่ิมยอดขายไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมได้
เพ่ิมข้ึน ประกอบกบัอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารกระป๋องมีวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนในขวบปีท่ี
ผา่นมา   

* ข้อมลูจากศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
                       โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 1,076.93 ลา้นบาท ลดลงจาก 
1,111.09 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงจ านวน 34.16 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.07 เกิดจากยอดขาย
ของบริษทัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.54 สาเหตุจากอุตสาหกรรมกลุ่มถุงมือยางขยายก าลงัการผลิต เน่ืองจาก
แนวโนม้ความตอ้งการใชถุ้งมือยางเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งเพ่ือสุขอนามยัท่ีดีของมวลมนุษย ์และเวลา
เกิดโรคระบาด ความตอ้งการยงัคงเพ่ิมอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2562 ปริมาณการส่งออกถุงมือยางเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 16.82 จากปี 2561 แมว้่าตลอดทั้งปีอตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบเน่ืองจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าก็
ตาม ส่วนบริษทัยอ่ยยอดขายลดลงร้อยละ 8.98 เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกเร่ิมถดถอย  
 

- ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 1,205.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก 
1,076.93 ลา้นบาทในปี 2562 จ านวน 128.82 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.96 เกิดจากยอดขายของ
บริษทัฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.29 เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ท าให้ความตอ้งการใช้
ถุงมือยางเพ่ิมมากข้ึน และเป็นช่วงจงัหวะท่ีลูกคา้บริษทัขยายก าลงัการผลิต ส่วนอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแช่แข็ง อาหารกระป๋องการส่งออกลดลง ขั้นตอนส่งออกเพ่ิมมากข้ึน ท าให้ยอดขายลดลง บริษทั
ยอ่ยมียอดขายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.94 เน่ืองอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ ความตอ้งการ
ลดลง แต่มียอดขายกลุ่มอาหารเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการขายแบบ Delivery Services ขยายตวัเพ่ิมข้ึนอนัสืบ
เน่ืองมาจากโรคระบาด ท าให้ประชาชนนิยมการสั่งอาหารมารับประทานท่ีบา้น หรือท่ีท างาน เพ่ือ
หลีกเล่ียงการชุมนุมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ และเป็นแนวทางการป้องกนัในระบบวิถีแนวใหม่ส าหรับการ
ป้องกนัโรคระบาดไวรัสโคโรน่า-2019 ในขณะท่ียงัไม่มีวคัซีนปอ้งกนัส าหรบัโรคนี ้
 

         ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและให้บริการจ านวน 987.13 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
88.84 จากยอดขาย เม่ือเทียบกบัร้อยละ 89.83 ในปี 2560 ลดลงมาร้อยละ 0.99 เกิดจากการบริหาร
ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ราคากระดาษเพ่ิมข้ึน แมว้่าในคร่ึงปีแรก บริษทัฯไม่สามารถปรับราคาขายให้
ทนักบัราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน แต่ต่อมาในไตรมาสท่ี 3 หลงัจากท่ีมีการปรับราคาให้ทนักบัตน้ทุน
วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้สามารถบริหารตน้ทุนไดดี้ข้ึน จนถึงปลายปีราคากระดาษเร่ิมทรงๆ เคล่ือนไหว
อยูใ่นระยะแคบๆ เน่ืองจากมีการข้ึนราคาตลอดมาเกือบสองปีแลว้ 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและให้บริการจ านวน 949.13ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 88.13 จากยอดขาย เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีร้อยละ 88.84 ลดลงร้อยละ 0.71 ลดลง
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เล็กนอ้ย เกิดจากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าอยา่งต่อเน่ืองท าให้ตน้ทุนวตัถุดิบลดลง ขณะท่ีราคา
กระดาษคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงมากนกั แต่บริษทัไดรั้บอานิสงคจ์ากอตัราแลกเปล่ียน และความมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตท่ีดี ท  าให้มีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลง 

 

- ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและให้บริการจ านวน 1,000.81 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 83 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีร้อยละ 88.13 ลดลงร้อยละ 5.13 เน่ืองจากมีการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน คุณภาพไดต้ามท่ีลูกคา้ตอ้งการ และอตัราแลกเปล่ียนดว้ยค่าเงินบาทท่ีแข็ง
ค่าข้ึน ท าให้ตน้ทุนกระดาษท่ีสั่งจากต่างประเทศมีราคาท่ีลดลง แมว้่าในช่วงปลายปี ราคา
กระดาษเร่ิมปรับตวัเพ่ิมข้ึน อนัเน่ืองมาจากราคาเยือ่กระดาษท่ีขยบัเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัการขาด
แคลนตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากโรคไวรัสโคโรน่า-2019 ท าให้ตูค้อนเทนเนอร์
ไม่สามารถกลบัมาหมุนเวียนไดท้นัในแต่ละประเทศ ค่าระวางสินคา้เพ่ิมข้ึนตามความตอ้งการ
ของตลาด 3-5 เท่า ท  าให้ตน้ทุนการน าเขา้ และการส่งออก ไดรั้บผลกระทบเป็นวงกวา้ง ซ่ึงคาด
ว่าในปี 2564 ยงัคงไดรั้บผลกระทบดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

 

         ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและการบริหาร 
 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและการบริหารจ านวน 98.26 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 8.84 จากยอดขายเม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีร้อยละ 9.37 เน่ืองจากยอดขายปี 2561 เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9.38 ท าให้สัดส่วนค่าใชจ่้ายขายและบริหารลดลง 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและการบริหารจ านวน 99.68 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 9.26 จากยอดขาย เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีร้อยละ 8.84 จากยอดขาย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.42 
เน่ืองจากตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562  ไดก้  าหนดอตัราค่าชดเชยเพ่ิมเติม
กรณีนายจา้งเลิกจา้งส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่
นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็น
ตน้ไป การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งาน และมีผลกระทบให้บริษทัและบริษทัยอ่ยมีประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ 
31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน 10.27 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และเพ่ิมข้ึร 5.88 ลา้นบาทในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้
ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไรขาดทุน  

 

- ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและการบริหารจ านวน 107.81 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 8.94 เม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีร้อยละ 9.26 ลดลงร้อยละ 0.32 เน่ืองจากปี 2562 มีการ
บนัทึกผลกระทบจากการบนัทึกค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีท่ีพนกังานท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป
ไดรั้บอตัราค่าชดเชยจากเดิม 300 วนัเป็น 400 วนั ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) 
พ.ศ.2562  
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ต้นทุนทางการเงิน 
 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 24.38 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.19 ต่อ
ยอดขาย เป็นอตัราท่ีลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลงจ านวน 50.03 ลา้น
บาท ท าให้ตน้ทุนการเงินลดลง  

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 22.27 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.07 จาก
ยอดขาย เป็นอตัราท่ีลดลงจากปี 2561 จ านวน 2.11 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการคืนเงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงินจ านวน 29.54 ลา้นบาท 

 

- ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 14.97 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.24 จาก
ยอดขาย เม่ือเทียบกบัปี 2562 จ  านวน 22.27 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.07 เป็นจ านวนเงินท่ีลดลง
เน่ืองจากมีการคืนวงเงินกูย้มืจ  านวน 32.97 ลา้นบาท 
 

         ก าไรสุทธิ 
 

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิจ านวน 1.31 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2560 ท่ีขาดทุนสุทธิ
จ านวน 17.54 ลา้นบาทขาดทุนลดลง 18.85 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 107.47 สาเหตุหลกัคือ
ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และมีการบริหารตน้ทุนการขายท่ีมีประสิทธิภาพท าให้มีก  าไรเพ่ิมข้ึน ประกอบกบั
ผลประกอบการของบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนท่ีลดลงไปมาก จากปี 2560 ขาดทุน 34.53 ลา้นบาท ในปี 
2561 ขาดทุนเพียง 11.78 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.88 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส าหรับปีจ านวน 8.88 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2561 ท่ีมี
ก  าไร 1.31 ลา้นบาท ก าไรเพ่ิมข้ึน 7.57 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 577.86 เน่ืองจากมีตน้ทุนการผลิต
ท่ีลดลง และจ่ายดอกเบ้ียลดลง แมว้่า ค่าใชจ่้ายขายและบริหารจะเพ่ิมข้ึนก็ตาม  

 

- ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิส าหรับปีจ านวน 77.00 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2562 ท่ีมี
ก  าไร 8.88 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 68.12 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 766.79 สาเหตุหลกัคือมียอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนและตน้ทุนท่ีลดลง ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง ดอกเบ้ียจ่าย
ลดลงเช่นกนั  

 

ฐานะการเงิน 
 

         สินทรัพย์ 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,242.03 ลา้นบาท
ลดลงจากปี 2560 จ านวน 34.83 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.73 เน่ืองจาก 
 

o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 16.54 ลา้นบาทเน่ืองจากการ
จ่ายเงินมดัจ าเคร่ืองจกัรใหม่ 
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o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 42.71 ลา้นบาทเน่ืองจากมีเงินมดั
จ าเคร่ืองจกัรจ านวน 23.95 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 3.88 ลา้นบาท
เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

o สินคา้คงเหลือลดลง 4.52 ลา้นบาทเน่ืองจากราคากระดาษทรงๆ จึงไม่
จ าเป็นตอ้งสต็อกไวม้าก 

o ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 50.28 ลา้นบาทเน่ืองจากการตดัค่าเส่ือมราคา
จ านวน 56.17 ลา้นบาทและสินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน 6.36 ลา้นบาท 

o สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลงจ านวน 3.26 ลา้นบาทในปี 2561 เป็นการตดั
จ าหน่ายส าหรับปี 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,211.16 ลา้นบาท
ลดลงจากปี 2561 จ านวน 30.87 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.49 เน่ืองมาจาก 

 

o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 8.61 ลา้นบาท เน่ืองจากเตรียม
ช าระให้กบัเจา้หน้ีช่วงตน้ปี 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 14.77 ลา้นบาทเน่ืองจากในปี 
2561 มีเงินมดัจ าเคร่ืองจกัรจ านวน 23.95 ลา้นบาท ขณะท่ีลูกหน้ีการคา้
เพ่ิมข้ึน 6.45 ลา้นบาท เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 

o สินคา้คงเหลือลดลง 24.47 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการสต็อกวตัถุดิบลดลง 
ราคาวตัถุดิบไม่เคล่ือนไหวจึงไม่จ าเป็นตอ้งสต็อกไวม้าก 

o ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 0.40 ลา้นบาทเน่ืองจากเคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน 
50.76 ลา้นบาทจากการซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ฟล็กโซ่ เคร่ืองพบัติดกาว เคร่ืองมดั 
และเคร่ืองป๊ัม ตดัค่าเส่ือมราคา 56.29  

o สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลงจ านวน 3.32 ลา้นบาทจากการตดัจ าหน่าย  
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,253.53 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 จ านวน 39.88 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.29 เกิดจาก 

 

o เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 31.65 ลา้นบาท เตรียมเงินเพ่ือ
จ่ายให้เจา้หน้ีการคา้ตอนตน้ปี 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-สุทธิ เพ่ิมข้ึน 31.52 ลา้นบาท เกิดจาก
ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 20.03 ลา้นบาทจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน เงินมดัจ า
เคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน 11.93 ลา้นบาทเป็นค่ามดัจ าเคร่ืองจกัรของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

o สินคา้คงเหลือสุทธิลดลง 3.09 ลา้นบาท เกิดจากเรือล่าชา้ ไม่สามารถเขา้มา
ตามก าหนดได ้จากสถานการณ์ตูค้อนเทนเนอร์ขาดแคลน 
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         หนี้สิน 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 800.53 ลา้นบาทลดลงจาก
ปี 2560 จ านวน 29.83 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.59 เน่ืองจาก 
 

o เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 50.03 ลา้นบาท เกิดจากการคืนเงินกูย้มื 
o เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 19.71 ลา้นบาท เกิด

จากเจา้หน้ีค่าเคร่ืองจกัร 
o ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานลดลงจ านวน 1.06 ลา้นบาท เกิดจากการ

ปรับปรุงยอดตามรายงานผลประโยชน์พนกังาน 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 764.10 ลา้นบาทลดลงจาก
ปี 2561 จ านวน 36.43 ลา้บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.55 เน่ืองมาจาก 

o เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 229.54 ลา้นบาท ขณะท่ีบริษทัยอ่ยมีเงิน
กูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 200 ลา้นบาท สุทธิแลว้เงิน
กูย้มืลดลง 29.54 ลา้นบาท 

o เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลงจ านวน 24.51 ลา้นบาท
เน่ืองจากการซ้ือวตัถุดิบท่ีลดลงท าให้เจา้หน้ีลดลงตามไปดว้ย 

o ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 17.41 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การปรับอตัราเงินชดเชยจาก 300 วนัเป็น 400 วนัตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 727.09 ลา้นบาทลดลงจาก
ปี 2562 จ านวน 37.01 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.84 เกิดจาก 
 

o เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้มืจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลงจาก 570.47 
ลา้นบาทในปี 2562 เป็นจ านวน 537.50 ลา้นบาทในปี 2563 ลดลงจ านวน 32.97 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.78 เกิดจากการคืนเงินกูย้มืระหว่างปี 
 

o เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจากจ านวน 118.64 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 
จ านวน 108.71 ลา้นบาทในปี 2563 ลดลงจ านวน 9.93 ลา้นบาทเกิดจากการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบลดลง (สั่งแลว้ ผูข้ายไม่สามารถส่งของไดต้ามก าหนด 
 

o มีการบนัทึกหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 เร่ืองสญัญาเช่า จ  านวน 
1.83 ลา้นบาท เป็นค่าเช่ารถยนต ์และค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 

o ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน จ านวนเพ่ิมข้ึน 1.00 ลา้นบาทใน
ปี 2563 
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         ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 441.50 ลา้นบาท
ลดลงจ านวน 5.01 ลา้นบาทโดยท่ีบริษทัฯ มีผลก าไร 14.92 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผล
ตอนตน้ปีจ านวน 8.4 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจ านวน 11.78 ลา้นบาท 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 447.05 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 
8.88 ลา้นบาท เกิดจากบริษทัมีก าไร 39.99 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนจ านวน 31.11 ลา้นบาท 
และ บริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลเน่ืองจากยงัมีก าไรท่ีไม่มากนกั 

 

 ในปี 2562 มีการปรับปรุงงบใหม่ โดยบนัทึกองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น จ  านวน 2.45 ลา้น
บาท  

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุ้นจ านวน 526.44 ลา้นบาท
ลดลงจากจ านวน 449.55 ลา้นบาท จากปี 2562 เพ่ิมข้ึนจ านวน 76.89 ลา้นบาทเกิดจากก าไรสุทธิ
รวมของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2563 โดยท่ีบริษทัไม่ไดจ่้ายเงินปันผลในปี 2563 เน่ืองจาก
แนวโนม้ของสถานการณ์โรคติดต่อยงัคงตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด ประกอบกบัมีการลงทุนใน
เคร่ืองจกัรทั้งในส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

     งบกระแสเงินสด 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 28.74 ลา้นบาทซ่ึงเกิด
จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 47.07 ลา้นบาทนบัว่าเป็นแนวโนม้ท่ีดี โดยมีก าไร
ก่อนภาษีเงินไดจ้  านวน 4.33 ลา้นบาทบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาสินทรัพยจ์  านวน 56.17 ลา้นบาท ค่า
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (ซอฟแวร์) จ  านวน 3.26 ลา้นบาท ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) 
จ  านวน 1.66 ลา้นบาท ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจ านวน 3.81 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 41.99  ลา้นบาทเกิดจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ 158.61 ลา้นบาท (ปี 2560 ลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 120.51 ลา้นบาท) และมีเงินมดั
จ าค่าเคร่ืองจกัรจ านวน 23.95 ลา้นบาท เป็นเคร่ืองพิมพเ์ฟล็กโซ่และเคร่ืองพบัติดกาว สินคา้คงเหลือ
ลดลง 5.34 ลา้นบาทเน่ืองจากลดสต็อกวตัถุดิบลงเพราะราคาทรงๆ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียน
อ่ืนเพ่ิมข้ึนเกิดจากเจา้หน้ีการคา้-บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนจ านวน 32.20 ลา้นบาท เงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมลงทุนใชไ้ป 5.19 ลา้นบาท เกิดจากการรับช าระคืนเงินกูร้ะยาวของพนกังานจ านวน 2.54 ลา้น
บาท จ่ายช าระเจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นจ านวน 1.51 ลา้นบาทและซ้ือทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 6.36 ลา้นบาท 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจการจดัหาเงินลดลงจ านวน 58.43 ลา้นบาทเกิดจาก ใชเ้งินเบิกเกินบญัชีจ านวน 
11.43 ลา้นบาท จ่ายช าระเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวน 61.47 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล
จ านวน 8.40 ลา้นบาท 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 37.35 ลา้นบาท ซ่ึงเกิด
จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 68.64 ลา้นบาท นบัว่าเป็นส่ิงท่ีดีเน่ืองมาจากมีก าไร
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ก่อนภาษี 12.51 ลา้นบาทบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคา 56.29 ลา้นบาท ค่าตดัจ่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
3.32 ลา้นบาท  ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพ 2.81 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 9.18 ลา้นบาท ขณะท่ี
สินคา้คงเหลือลดลง 22.46 ลา้นบาท เจา้หน้ีลดลง 25.73 ลา้นบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ป 
30.49 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์น 31.52 ลา้นบาท ส่วนกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ป 29.54 
ลา้นบาท เกิดจากการคืนเงินกูย้มื ทั้งส้ิน 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 69.00 ลา้นบาทเกิดจาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 102.00 ลา้นบาท โดยมีก าไนก่อนภาษีเงินไดจ้  านวน 
87.32 ลา้นบาทบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาสินทรัพยจ์  านวน 57.84 ลา้นบาท ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตน (ซอฟแวร์) จ านวน 3.32 ลา้นบาท ค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพจ านวน 0.10 ลา้นบาท ลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน 32.68 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 2.98 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 
7.91 ลา้นบาท ขณะท่ีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ปจ านวน 36.21 ลา้นบาท เกิดจากการซ้ือ
ทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 48.79 ลา้นบาท ขายทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 13.47 ลา้นบาท กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 34.14 ลา้นบาทเกิดจากการคืนวงเงินกูย้มืจ  านวน 32.97 ลา้นบาทและ
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 1.17 ลา้นบาท 
 

         สภาพคล่อง  
 

ปี 2561 
 

- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก 0.85 เท่าในปี 2560 เป็น 0.83 เท่าในปี 2561
เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากลูกหน้ีจ านวน 19.94 ลา้นบาทขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก็เพ่ิมข้ึน
จากเจา้หน้ี 32.2 ลา้นบาทท าให้อตัราส่วนลดลงจากปีก่อน  

- ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 55 วนั ของปี 2560 เป็น 57 วนั ในปี 2561 เกิดจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน
ในช่วงปลายปี ขณะท่ียอดลูกหน้ีก็เพ่ิมข้ึนเช่นกนัท าให้ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเพ่ิมข้ึนสองวนั 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจาก 1.86 เท่าในปี 2560 เป็น 1.81 เท่าในปี 2561 สาเหตุคือ
หน้ีสินรวมลดลงและส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงเช่นกนั 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก 0.50 เท่าในปี 2560 เป็น 1.18 เท่าในปี 2561 เพ่ิมข้ึน
เน่ืองจากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรก่อนภาษีจ านวน 28.82 ลา้นบาทขณะท่ีดอกเบ้ียจ่ายลดลงท าให้
ความสามารถในการช าระหน้ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว 

 

ปี 2562  
- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก 0.83 เท่าในปี 2561 เป็น 0.76 เท่าในปี 2562 

เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง 30.87 ลา้นบาทขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก็ลดลงเช่นกนั แต่ลดลงไป 
36.43 ลา้นบาท ท าให้อตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจากปีก่อน 

- ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 57 วนัในปี 2561 เป็น 61วนัในปี เกิดจากยอดขายท่ีลดลงขณะท่ี
ลูกหน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเป็นหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ ท าให้อตัราส่วนเพ่ิมข้ึน 4 วนั 
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- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น จาก 1.81 เท่าในปี 2561 เป็น 1.71 เท่าในปี 2562 ลดลงเป็นส่ิงท่ี
ดี แสดงให้เห็นว่าหน้ีสินนอ้ยลง ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย จาก 1.18 เท่าในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 1.56 เท่าในปี 2562 
แสดงให้เห็นว่าในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน สาเหตุ
มาจากมีก าไรก่อนดอกเบ้ียในปี 2561 จ านวน 28.82 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนปี 2562 เป็น 34.77 ลา้นบาท 
ขณะท่ีดอกเบ้ียจ่ายปี 2561 จาก 24.38 ลา้นบาทลดลงเป็น 22.27 ลา้นบาท ในปี 2562 

 

ปี 2563  
- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก 0.76 เท่าในปี 2562 เป็น 0.84 เท่าในปี 

2563 เกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนเพ่ิมข้ึน 59.82 ลา้นบาทขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนก็เพ่ิมข้ึนเช่นกนั แต่
เพ่ิมข้ึนนอ้ยกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนจ านวน 21.92 ลา้นบาท ท าให้อตัราส่วนสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 

- ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 61 วนัในปี 2562 เป็น 60 วนัในปี 2563 เกิดจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน
ขณะท่ีลูกหน้ีการคา้ก็เพ่ิมข้ึนเช่นกนั แต่เพ่ิมข้ึนนอ้ยกว่ายอดขาย ท าให้อตัราส่วนดีข้ึน 1 วนั 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น จาก 1.70 เท่าในปี 2562 เป็น 1.38 เท่าในปี 2563 ลดลงเป็นส่ิง 
ท่ีดี แสดงให้เห็นว่าหน้ีสินนอ้ยลง ขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึน 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย จาก 1.56 เท่าในปี 2562 เพ่ิมข้ึนเป็น 6.83 เท่าในปี 2563 
เป็นสัดส่วนท่ีกา้วกระโดดพอสมควร แสดงให้เห็นว่าในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความสามารถ
ในการช าระดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน สาเหตุมาจากมีก าไรก่อนดอกเบ้ียในปี 2562 จ านวน 34.77 ลา้นบาท
เพ่ิมข้ึนเป็น 102.29 ลา้นบาทในปี 2563  ขณะท่ีดอกเบ้ียจ่ายปี 2562 จาก 22.27 ลา้นบาทลดลงเป็น 
14.97 ลา้นบาท ในปี 2563 

 

         อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
 

- ปี 2561 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 10.17 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 
11.15 ในปี 2561 เกิดเน่ืองจากบริษทัสามารถปรับราคาขายให้ครอบคลุมกบัราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2561ท าให้ผลประกอบการเร่ิมดีข้ึนเป็นล าดบั ประกอบกบัมีการบริหารตน้ทุนท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ทั้งเร่ืองการดูแลการเผือ่สูญเสียของกระบวนการผลิตและเร่ืองคุณภาพของงาน
ผลิตเพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ให้ดียิง่ข้ึน 

 

- ปี 2562 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.15 ในปี 2561เป็นร้อยละ 
11.87 ในปี 2562 เกิดผลต่อเน่ืองจากปี 2561 ท่ีบริษทัสามารถปรับราคาขายในลูกคา้ และราคาวตัถุดิบ
ในปี 2562 ทรงๆ ท าให้ไม่ไดป้รับราคาลูกคา้อีก ประกอบกบัการควบคุมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน อตัราการสูญเสียลดลง งานท่ีรับมาเป็นค าสั่งซ้ือท่ีมีปริมาณมากกว่าปีก่อนๆ ท าให้
กระบวนการผลิตล่ืนไหลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

- ปี 2563 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 11.87 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 
17.00 ในปี 2563 เกิดผลต่อเน่ืองจากปี 2562 ท่ีบริษทัสามารถปรับราคาขายในลูกคา้ และราคาวตัถุดิบ
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ในปี 2563 ทรงๆ ประกอบกบัการควบคุมการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน อตัราการสูญเสียลดลง งานท่ี
รับมาเป็นค าสั่งซ้ือท่ีมีปริมาณมากกว่าปีก่อนๆ ท าให้กระบวนการผลิตล่ืนไหลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และดว้ยสภาพท่ียอดขายเพ่ิมข้ึน ท าให้สามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ราคา
วตัถุดิบเร่ิมปรับสูงข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี เน่ืองจากราคาเยือ่กระดาษเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และ
การขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ ท าให้ค่าระวางเรือเพ่ิมข้ึนอยา่งรุนแรง ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งหาแนวทางใน
การรักษาระดบัอตัราก าไร พร้อมทั้งเจรจากบัลูกคา้ในการปรับราคาในอนาคตอนัใกลต่้อไป 

 

       อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

ปี 2561 
 

- จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2560 จ านวน 17.54 ลา้นบาทเป็นก าไรสุทธิจ านวน 
1.31 ลา้นบาทขาดทุนลดลงจ านวน 18.85 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 107.47 ท าให้อตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพยร์วมจากร้อยละ (1.37) ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.10 ในปี 2561 รวมถึงอตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจากร้อยละ (3.93) ในปี 2560 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.29 ในปี 2561 
 

ปี 2562 
- จากก าไรสุทธิจ านวน 1.31 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 8.88 ลา้นบาทในปี 2562 เพ่ิมข้ึน 7.57 ลา้น

บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 577.86 ท าให้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมจากร้อยละ 0.10 ในปี 
2561 เป็นร้อยละ 0.73 ในปี 2562 รวมถึงอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจากปี 2561 ร้อยละ 
0.29 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 1.99 ในปี 2562 ซ่ึงคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปีต่อๆ ไป 
 

ปี 2563 
- จากก าไรสุทธิจ านวน 8.88 ลา้นบาทในปี 2562 เพ่ิมข้ึนเป็น 77.00 ลา้นบาทในปี 2563 เพ่ิมข้ึน 68.12 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 766.79 ท าให้อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมจากร้อยละ 2.87 ใน
ปี 2562 เป็นร้อยละ 8.16 ในปี 2563 รวมถึงอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นจากปี 2562 ร้อยละ 
1.99 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 15.78 ในปี 2563 ซ่ึงท าให้ก  าไรสุทธิต่อหุ้น จาก 0.030 บาทในปี 2562 เพ่ิมข้ึน
เป็น 0.257 บาทในปี 2563 นบัว่าเป็นปีท่ีกา้วกระโดดเลยทีเดียว 
 

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 
  

- ปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลงเน่ืองจากราคาวตัถุดิบเร่ิม
ทรงๆ ท าให้ไม่ตอ้งสต็อกวตัถุดิบให้มากเหมือนท่ีผา่นมา ประกอบกบัมีการคืนเงินให้กูย้มืจากสถาบนั
การเงินจ านวน 50.03 ลา้นบาท ท าให้ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากจ านวน 26.45 ลา้นบาทในปี 2560 
เป็นจ านวน 24.38 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลงจ านวน 2.07 ลา้นบาท หากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายในปี 
2560 และ 2561 จะอยูท่ี่อตัราร้อยละ 2.60 และร้อยละ 2.19 ตามล าดบั 

 

- ปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากใน
ปี 2562 ราคาวตัถุดิบทรงๆ ท าให้ไม่จ  าเป็นตอ้งสต็อกวตัถุดิบเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัเม่ือมีเงินสดคงเหลือ
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ก็จะทะยอยช าระเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท าให้ตน้ทุนทางการเงินลดลงจาก 24.38 ลา้นบาทในปี 
2561 เป็น 22.27 ลา้นบาทในปี 2562 ลดลงไป 2.11 ลา้นบาท หากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายในปี 2561 
และ ปี 2562 จะอยูท่ี่ร้อยละ  2.19 และร้อยละ  2.07 ตามล าดบั 

 

- ปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ลดลงอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2563 ราคาวตัถุดิบทรงๆ ตั้งแต่ตน้ปีจนถึงไตรมาสท่ี 4 ท่ีราคาวตัถุดิบเร่ิมขยบั
เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ในช่วงปีท่ีผา่นมาเม่ือมีเงินสดคงเหลือก็จะทะยอยช าระเงินกูย้มืจากสถาบนั
การเงินท าให้ตน้ทุนทางการเงินลดลงจาก 22.27 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 14.97 ลา้นบาทในปี 2563 
ลดลงไป 7.30 ลา้นบาท หากคิดเป็นร้อยละต่อยอดขายในปี 2562 และ ปี 2563 จะอยูท่ี่ร้อยละ  2.07 
และร้อยละ  1.24 ตามล าดบั 

 













ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8 69,003,279.51       37,346,144.01       28,737,713.61       35,288,507.92       25,538,737.85       

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ - สุทธิ 7.2 และ 9 220,023,335.85      188,505,967.52      203,275,197.31      120,894,872.10      103,640,312.12      

สนิคา้คงเหลอื -  สุทธิ 10 164,605,598.07      167,692,793.85      192,159,775.13      73,456,083.05       70,149,217.42       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 260,507.57            539,151.32            996,457.14            250,283.63            340,170.75            

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 267,794.78            251,867.39            263,514.98            19,888.59             32,830.90             

รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน 454,160,515.78      394,335,924.09      425,432,658.17      229,909,635.29      199,701,269.04      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 11 -                      -                      -                      500,100,399.40      500,100,399.40      

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 114,510.04            382,101.35            584,086.90            33,143.00             284,077.01            

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 12 14,298,750.00       14,298,750.00       14,298,750.00       -                      -                      

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4, 7.2 และ 13 773,943,732.60      791,583,190.68      791,180,437.35      182,757,948.84      149,022,430.22      

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธิ 5.2 และ 14 1,790,821.55         -                      -                      979,463.26            -                      

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 608,400.27            3,923,853.92         7,225,489.38         140,782.82            1,348,934.82         

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 15 7,940,908.19         8,204,202.32         4,804,512.76         7,242,791.13         6,104,950.85         

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 669,095.92            919,726.72            996,125.56            392,903.70            310,681.27            

รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 799,366,218.57      819,311,824.99      819,089,401.95      691,647,432.15      657,171,473.57      

รวมสินทรพัย์ 1,253,526,734.35   1,213,647,749.08   1,244,522,060.12   921,557,067.44      856,872,742.61      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองว่าถกูตอ้ง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 1 จาก 64

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 16 18,000,000.00       109,500,000.00      277,574,258.45      18,000,000.00       40,000,000.00       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอืน่ 7.2 และ 17 108,714,983.39      118,638,311.78      143,145,872.07      63,629,814.40       63,184,485.93       

ส่วนของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 61,466,800.00       61,466,800.00       61,466,800.00       -                      -                      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 5.2 และ 14 1,025,475.88         -                      -                      680,289.48            -                      

เงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7.2 320,000,000.00      200,000,000.00      -                      -                      -                      

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 4,916,863.73         3,250,817.26         2,600,626.98         4,916,863.73         3,250,817.26         

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 19 1,206,147.00         1,944,831.00         -                      723,465.00            634,703.00            

เงนิปันผลคา้งจ่าย 20,535,329.42       20,536,148.42       20,536,450.82       20,535,329.42       20,536,148.42       

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 3,080,825.68         1,696,431.84         2,136,452.39         1,080,078.68         706,539.57            

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 538,946,425.10      517,033,340.30      507,460,460.71      109,565,840.71      128,312,694.18      

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 18 138,032,700.00      199,499,500.00      260,966,300.00      -                      -                      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 5.2 และ 14 800,888.69            -                      -                      318,665.35            -                      

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 19 49,310,737.00       47,569,387.00       32,102,438.00       31,354,670.00       29,235,641.00       

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 188,144,325.69      247,068,887.00      293,068,738.00      31,673,335.35       29,235,641.00       

รวมหน้ีสิน 727,090,750.79      764,102,227.30      800,529,198.71      141,239,176.06      157,548,335.18      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองว่าถกูตอ้ง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 2 จาก 64

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000,000.00      300,000,000.00      300,000,000.00      300,000,000.00      300,000,000.00      

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000,000.00      300,000,000.00      300,000,000.00      300,000,000.00      300,000,000.00      

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 278,374,901.60      278,374,901.60      278,374,901.60      278,374,901.60      278,374,901.60      

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฏหมาย 20 30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (84,282,526.78)  (161,282,098.22) (170,165,394.05) 176,812,663.42      94,037,378.91       

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุน้ 2,343,608.74         2,452,718.40         5,783,353.86          (4,869,673.64)  (3,087,873.08)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 526,435,983.56      449,545,521.78      443,992,861.41      780,317,891.38      699,324,407.43      

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 526,435,983.56      449,545,521.78      443,992,861.41      780,317,891.38      699,324,407.43      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,253,526,734.35   1,213,647,749.08   1,244,522,060.12   921,557,067.44      856,872,742.61      

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองว่าถกูตอ้ง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 3 จาก 64

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7.1 1,205,752,315.96  1,076,928,222.56  675,157,853.86     547,627,266.39     

รายไดอ้ื่น 7.1 5,153,863.15        6,658,864.43        1,102,796.56        3,600,254.82        

รวมรำยได้ 1,210,906,179.11  1,083,587,086.99  676,260,650.42     551,227,521.21     

ค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้รกิาร 7.1 1,000,806,728.21  949,134,142.43     528,650,293.61     458,795,864.44     

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 44,516,417.11      41,544,254.68      19,674,987.87      16,962,567.79      

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 7.1 63,295,007.33      58,134,762.98      35,421,902.65      29,845,890.42      

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,108,618,152.65  1,048,813,160.09  583,747,184.13     505,604,322.65     

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 102,288,026.46     34,773,926.90      92,513,466.29      45,623,198.56      

ต้นทุนทางการเงนิ 7.1 (14,972,188.25) (22,267,483.00) (404,876.68) (1,931,060.25)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 87,315,838.21      12,506,443.90      92,108,589.61      43,692,138.31      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 15.2 (10,316,266.77) (3,623,148.07) (9,333,305.10) (3,704,246.13)

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 76,999,571.44 8,883,295.83 82,775,284.51      39,987,892.18      

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนักงานทีก่ าหนดไว ้- สุทธจิากภาษี 15.2  (109,109.66)  (3,330,635.46)  (1,781,800.56)  (2,226,329.60)
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 76,890,461.78 5,552,660.37 80,993,483.95      37,761,562.58      

กำรแบ่งก ำไรสุทธิส ำหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 76,999,571.44 8,883,295.83

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                      -                      
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 76,999,571.44 8,883,295.83

กำรแบ่งปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 76,890,461.78 5,552,660.37

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                      -                      
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 76,890,461.78 5,552,660.37

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำน (บำท : หุ้น)

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 23 0.257 0.030 0.276 0.133 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองว่าถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 4 จาก 64

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

องคป์ระกอบอืน่ของ

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนเรอืนหุน้ ผลก ำไร(ขำดทุน)

ทีอ่อก จดัสรรเพือ่เป็น จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่

หมำยเหตุ และช ำระแลว้ สว่นเกนิมลูค่ำหุน้ ส ำรองตำมกฎหมำย ทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนกังำน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 (ก่อนปรบัปรุง) 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       (172,656,809.12)    5,783,353.86              441,501,446.34    

ผลสะสมของกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดทีส่ ำคญั 4 -                    -                    -                     2,491,415.07        -                          2,491,415.07        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 (หลงัปรบัปรุง) 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       (170,165,394.05)    5,783,353.86              443,992,861.41    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัปี

ก ำไรสทุธิ -                    -                    -                     8,883,295.83        -                          8,883,295.83        

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                    -                    -                     -                    (3,330,635.46)             (3,330,635.46)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       (161,282,098.22)    2,452,718.40              449,545,521.78    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัปี

ก ำไรสทุธิ -                    -                    -                     76,999,571.44      -                          76,999,571.44      

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                    -                    -                     -                    (109,109.66)               (109,109.66)         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       (84,282,526.78)     2,343,608.74              526,435,983.56    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงนินี้

รบัรองวำ่ถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมกำร หน้ำ 5 จำก 64

หน่วย : บำท

งบกำรเงนิรวม

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



บริษัท เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

องคป์ระกอบอืน่ของ

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทุนเรอืนหุน้ ผลก ำไร(ขำดทุน)

ทีอ่อก จดัสรรเพือ่เป็น จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่

หมำยเหตุ และช ำระแลว้ สว่นเกนิมลูค่ำหุน้ ส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนกังำน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่ 1 มกรำคม 2562 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       54,049,486.73      (861,543.48)               661,562,844.85    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัปี

ก ำไรสทุธิ -                    -                    -                     39,987,892.18      -                          39,987,892.18      

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                    -                    -                     -                    (2,226,329.60)             (2,226,329.60)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       94,037,378.91       (3,087,873.08) 699,324,407.43    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัปี

ก ำไรสทุธิ -                    -                    -                     82,775,284.51      -                          82,775,284.51      

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                    -                    -                     -                    (1,781,800.56)             (1,781,800.56)       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       176,812,663.42     (4,869,673.64) 780,317,891.38    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงนินี้

รบัรองวำ่ถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมกำร หน้ำ 6 จำก 64

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

หน่วย : บำท



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 87,315,838.21    12,506,443.90    92,108,589.61    43,692,138.31    

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธเิป็น

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 13 และ 14 57,838,495.46    56,288,481.89    14,178,611.95    13,334,574.51    

ค่าตดัจ่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 3,315,453.65      3,315,176.89      1,208,152.00      1,208,151.57      

ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ 10 2,294,671.03      2,812,348.65      787,724.91        542,045.07        

ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ(โอนกลบั) 10 (2,192,159.82)     (804,609.55)       (515,861.14)       -                   

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายทรพัย์สนิ (2,427,336.33)     33,210.68          (9,409.33)           (81,248.58)         

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (394,628.29)       (110,592.92)       (166,810.30)       (70,952.71)         

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 19 5,370,594.99      15,241,683.21    3,037,717.00      8,677,495.00      

รายไดด้อกเบี้ย (70,927.24)         (126,338.92)       (51,816.07)         (77,034.29)         

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 14,972,188.25    22,267,483.00    404,876.68        1,931,060.25      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงาน 166,022,189.91  111,423,286.83  110,981,775.31  69,156,229.13    

สนิทรพัย์ด าเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้)

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น (32,683,158.48)   (9,182,539.21)     (18,204,800.13)   (15,354,219.89)   

สนิคา้คงเหลอื 2,984,684.57      22,459,242.18    (3,578,729.40)     28,447,178.28    

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (15,927.39)         11,647.59          12,942.31          (5,364.95)           

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 250,630.80        76,398.84          (82,222.43)         154,000.00        

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น (7,907,942.31)     (25,729,112.97)   1,796,358.05      (229,854.13)       

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,384,393.84      (440,020.55)       373,539.11        (111,612.17)       

ผลประโยชน์พนักงานทีจ่่ายในระหว่างปี 19 (4,504,316.05)     (1,993,197.55)     (3,057,176.70)     -                   

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 125,530,554.89  96,625,705.16    88,241,686.12    82,056,356.27    
จ่ายดอกเบี้ย (15,168,347.67)   (22,449,659.17)   (348,746.57)       (2,040,049.26)     
จ่ายภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (8,359,648.77)     (5,539,988.47)     (8,359,648.77)     (5,539,988.47)     

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 102,002,558.45  68,636,057.52    79,533,290.78    74,476,318.54    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

จ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน -                   (568,900.00)       -                   (568,900.00)       

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 546,235.06        1,228,191.37      340,821.13        636,388.72        

ดอกเบี้ยรบั 70,927.24          126,338.92        51,816.07          77,034.29          

จ่ายช าระเจา้หนี้ค่าทรพัย์สนิ (1,514,321.77)     -                   (1,184,219.28)     -                   

ซื้อทรพัย์สนิถาวร 13 (48,785,632.95)   (31,522,797.75)   (46,518,064.13)   (18,200,839.06)   
ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -                   (13,541.43)         -                   -                   
เงนิสดรบัจากการขายทรพัย์สนิถาวร 13,474,988.47    264,442.62        324,944.50        81,258.58          

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (36,207,803.95)   (30,486,266.27)   (46,984,701.71)   (17,975,057.47)   

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้(ลดลง) (91,500,000.00)   (168,074,258.45) (22,000,000.00)   (54,074,258.45)   

จ่ายช าระเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 18 (61,466,800.00)   (61,466,800.00)   -                   -                   

รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7.2 120,000,000.00  200,000,000.00  -                   -                   

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (1,170,000.00)     -                   (798,000.00)       -                   

เงนิปันผลจ่าย (819.00)             (302.40)             (819.00)             (302.40)             

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (34,137,619.00)   (29,541,360.85)   (22,798,819.00)   (54,074,560.85)   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 31,657,135.50    8,608,430.40      9,749,770.07      2,426,700.22      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 8 37,346,144.01    28,737,713.61    25,538,737.85    23,112,037.63    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 8 69,003,279.51    37,346,144.01    35,288,507.92    25,538,737.85    

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด (หน่วย : บาท)

   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซื้อสนิทรพัย์โดยการก่อหนี้ 17 186,180.00        1,514,321.77      -                   1,184,219.28      

   โอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย์ถาวร 13 1,165,790.15      23,951,769.00    950,240.15        23,951,769.00    

2. จ านวนทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามา
    ใชเ้พือ่กจิกรรมด าเนินงานในอนาคต (หน่วย : ลา้นบาท) 1,086                1,189                774                   777                   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.  2535               
กบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที ่ 20 เมษายน 2537  บรษิทัฯ มสี านักงานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที่ 119  ถนนกาญจนวนิช  
ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  และมสีาขา 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร เลขที ่30/32  หมู่ที ่1 
ต าบลโคกขาม  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร 

บรษิทัย่อย ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร เลขที่ 30/32 หมู่ที ่1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร 

บรษิทัฯ เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  ซึง่จดทะเบยีนในประเทศญีปุ่่ น โดยถอืหุ้นในบรษิทัฯ 
รอ้ยละ 75.72 ของทุนจดทะเบยีน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพช์นิดต่างๆ ดว้ยระบบออฟเซท็ และผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ
ลกูฟูก กระดาษแขง็ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ       
ที่ปัจจุบนัได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวน ามาซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกจิ 
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้เฝ้าตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบต่อ
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์
มกีารเปลีย่นแปลง 

 
2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อความสะดวกของ
ผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีี่ออกภายใต้พระราชบญัญตัิวชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชี และตามข้อบงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจดัท าและส่งงบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที ่ 1 (ปรบัปรงุ 
2562) เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง "ก าหนด
รายการย่อทีต่้องมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญตักิาร
บญัช ี พ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงั วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

ก)  งบการเงนิรวมน้ี ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จ ากดั  
ซึง่ประกอบธุรกจิรบัจ้างพมิพส์ิง่พมิพต่์างๆ และผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษลูกฟูก และกระดาษแขง็ โดยมอีตัราส่วน
การถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 

ข)  บรษิทัย่อย หมายถงึ กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไป
แลว้กลุ่มบรษิทัจะถอืหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หน่ึง 

ค) งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุม
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง 

ง) กลุ่มบรษิทัควบคุมกจิการเมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกบัผู้ได้รบั
การลงทุนและมีความสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รบัการควบคุม     
ในการประเมนิว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถึงการมอียู่และผลกระทบจาก
สทิธใินการออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนัรวมถงึสทิธใิน
การออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่กจิการอื่นถอือยู่ดว้ย 

 วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื .0วนัทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุ
เกีย่วกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหน่ึงต้องใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

จ) เมื่อมกีารสญูเสยีอ านาจควบคุม กลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในบรษิทัย่อย สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัยอ่ยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการ
สญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยูใ่หว้ดั
มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคุม และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสี่วนได้
เสยีหรอืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 

ฉ) ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม คอื ส่วนของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีเ่ป็นส่วน
ไดเ้สยีทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ ส่วนไดเ้สยีที่ไม่มอี านาจควบคุมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไร
ขาดทุนรวม และแสดงในส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากส่วนของผูถ้อื
หุน้ทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สยีในสินทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้าจาก
ผูถู้กซือ้ 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัทีไ่ม่ท าใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีการควบคุมจะบนัทกึบญัชโีดย
ถอืเป็นรายการในส่วนของผูถ้อืหุน้ 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

ช) งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีี่
ส าคญัเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ ส าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

ซ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัที่มสีาระส าคญัของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย  
ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัย่อยได้
ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 
3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ       
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม่ 
(ฉบบัปรบัปรงุ 2562)  และออกใหม่ จ านวนหลายฉบบั โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานดงักล่าว ได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์ การตคีวาม และการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิ การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2562) การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 (ปรบัปรงุ 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2562) การช าระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื่องมอื
ทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของ
กระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวณการดอ้ยค่า
ของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมอืทางการเงนิ 

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ี มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากรายการดงัน้ี.- 

- การรบัรูร้ายการผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์างการเงนิโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ทีม่กีารดอ้ยค่าดา้นเครดติเกดิขึน้ก่อน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลูกหน้ีการค้า โดยผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย พจิารณาแลว้ว่า
การรบัรูร้ายการผลขาดทุนด้านเครดติไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัให้มกีารปรบัปรุงก าไรสะสม ณ วนัที่             
1 มกราคม 2563 

3.1.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า และการตคีวาม
มาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรบัรู้รายการ การวดัมลูค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารบัรู้สนิทรพัย์และหนี้สนิส าหรบัสญัญาเช่าทุกรายการทีม่ี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์้างองินัน้มมีลูค่าต ่า 

อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มน้ีมาถอืปฏบิตั ิ โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มน้ีมาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรกโดยปรบัปรุงกบัขอ้มลูทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีสดงอยู่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 

3.1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุอ่ืนๆ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ ซึง่ไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรงุ 2562) ภาษเีงนิได้ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2562) ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรงุ 2562) ต้นทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรงุ 2562) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ต่อ) 

3.1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุอ่ืนๆ (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2562) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2562) การร่วมการงาน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่23 ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ 

 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรือ่ง ภาษเีงนิได ้

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีงนิได้
ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ใหร้บัรูภ้าษเีงนิไดโ้ดยใหส้อดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการหรอืเหตุการณ์ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิ
ก าไรที่น ามาจดัสรรเงนิปันผล 
 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่23 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรือ่ง ต้นทุนการกูย้มื 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกูย้มื ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าหากสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขที่
เกดิจากเงนิที่กู้มาโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพร้อมใชไ้ด้ตามประสงคห์รอืพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลอืของเงนิที่กู้มา
โดยเฉพาะดงักล่าว บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหน่ึงของเงนิกูย้มืทีม่วีตัถุประสงคท์ัว่ไปดว้ย 

 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่23 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได้ ได้อธบิาย
วธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมลูค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษีเงนิได้
ในงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิไดใ้นเรื่องดงัต่อไปน้ี 

- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษจีะตรวจสอบวธิกีารทางภาษีที่มคีวามไม่แน่นอน และ           
มคีวามรูเ้กีย่วกบัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดอย่างครบถว้น โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการ
พจิารณา 

- หากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสรุปว่าไม่มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ทีห่น่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะยอมรบัวิธกีารทาง
ภาษทีี่มคีวามไม่แน่นอน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต้องสะท้อนผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณ
บญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต้องประเมนิการใชดุ้ลยพนิิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อขอ้เทจ็จรงิและสถานการณ์ทีเ่คยอ้างองิ
ในการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลีย่นแปลงไป หรอืขอ้มลูใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจหรอื
ประมาณการ 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ต่อ) 

3.2 แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีเรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชเีพือ่รองรบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวชิาชพีบญัช ี ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลือกเพิม่เตมิ
ทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบั และเพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนช่วงเวลาทีย่งัมคีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏบิตัทิางการบญัชดีงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2563 และมผีลบงัคบัใชส้ าหรบั
การจดัท างบการเงนิของกจิการที่มรีอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชี ดงัต่อไปน้ี.- 

- เลอืกที่จะไม่ต้องน าข้อมูลที่มกีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดัมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ในกรณีทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการวดัมูลค่า
ของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

- เลอืกทีจ่ะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 
เรื่อง การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

3.3  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชก้รอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐาน
การบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตีความมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และแนวปฏบิตัิทางการบญัช ี ที่ปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563) และออกใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึง่ได้
ประกาศ    ในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ซึง่ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 
มกราคม 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานดงักล่าว ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์ การตคีวาม การให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยเชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีที่น ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏิบตัิ
อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งต้นบางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่ี
การเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ต่อ) 

3.3  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

กรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

การปรบัปรุงการอ้างองิกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เพิม่เตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตัใินเรื่อง
ต่อไปน้ี 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล รวมถงึการจดัประเภทรายการรายได้และค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกจิการที่เสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบด้วยกจิการมากกว่า 2 แห่ง 

ซึง่ไม่จ าเป็นต้องเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

กรอบแนวคดิได้ปรบัปรุงค านิยามของสนิทรพัย์และหน้ีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหน้ีสินในงบการเงิน 
รวมทัง้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิ
ของกจิการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 และ 8 

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 1 เรือ่ง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัช ี
การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงนิ และมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 8 เรื่อง 
นโยบายการบญัช ี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ ”ความมี
สาระส าคญั” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการ
น าความมสีาระส าคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ไดใ้หค้ านิยามของ “ธุรกจิ” ใหม่ ซึ่งก าหนดให้
การไดม้าซึง่ธุรกจิต้องรวมถงึขอ้มูลปัจจยัน าเข้าและกระบวนการที่ส าคญัเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อน ามารวมกนัมสี่วนอย่าง 
มนียัส าคญัท าใหเ้กดิความสามารถในการสร้างผลผลติ รวมทัง้ปรบัปรุงค านิยามของ “ผลผลติ” โดยให้ความสนใจในตวั
ของสนิคา้และบรกิารที่ใหก้บัลูกค้า และตดัเรื่องการอ้างองิความสามารถในการลดต้นทุนออกไป 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และ 7 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่ 9 เรื่อง เครือ่งมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่
7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 

การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ ปรบัเปลีย่นขอ้ก าหนดการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งโดยเฉพาะ เพื่อ
บรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความไม่แน่นอนทีเ่กดิจากการปฏริปูอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ เช่น อตัราดอกเบี้ยอ้างองิที่
ก าหนดจากธุรกรรมการกูย้มื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากน้ี การปรบัปรุงไดก้ าหนดใหก้จิการใหข้อ้มลู
เพิม่เตมิเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใดๆ นัน้ 

มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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4. กำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบญัชี 

ในระหว่างไตรมาสที ่ 1 ของปี 2563 บรษิทัฯ ไดพ้บขอ้ผดิพลาดในปีก่อนจากการตดัรายการก าไรหรอืขาดทุน และ           
ต้นทุนกู้ยมืที่เกดิจากรายการระหว่างกนัที่รบัรู้ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่งมผีลให้มูลค่าของที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ - สุทธ ิทีแ่สดงในงบการเงนิรวมต ่าไป จ านวน 2.49 ล้านบาท บรษิทัฯ ได้ท าการปรบัปรุงรายการโดยปรบั
ยอ้นหลงั โดยผลกระทบจากการแก้ไขขอ้ผดิพลาดดงักล่าวสามารถสรุปได้ดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 2,491,415.07 
ขาดทุนสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (2,491,415.07) 

 
5. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 

 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่ม
เครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 16 มาถอืปฏบิตัใินระหว่างงวดปัจจุบนั ซึง่ไม่มี
ผลกระทบต่อยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 และไม่มกีารปรบัปรุงขอ้มูลที่ใช้ในการเปรยีบเทยีบ
ใหม่ 

5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า 

ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทและวดัมลูค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 และมลูค่าตามบญัชเีดมิ แสดงไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

  
การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 มูลค่าตามบญัชเีดมิ 
มูลค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 37,346 - 37,346 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 188,506 - 188,506 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 921 - 921 
รวม 226,773 - 226,773 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 109,500 - 109,500 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 118,638 - 118,638 
เงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 200,000 - 200,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 260,966 - 260,966 
รวม 689,104 - 689,104 
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5. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั (ต่อ) 

5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 มูลค่าตามบญัชเีดมิ 
มูลค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 25,539 - 25,539 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 103,640 - 103,640 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 624 - 624 

รวม 129,803 - 129,803 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 40,000 - 40,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 63,184 - 63,184 
รวม 103,184 - 103,184 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมมีลูค่าใกลเ้คยีงมลูค่ายุตธิรรม 

5.2  สญัญำเช่ำ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูห้น้ีสนิตาม
สญัญาเช่าส าหรบัสญัญาเช่าทีเ่คยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของเงนิจ่ายช าระตามสญัญาเช่า
ทีเ่หลอือยู่คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส่วนเพิม่ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 โดยอตัราดอกเบี้ยถวัเฉลีย่ตามนยัของ
สญัญาเช่าที่กลุ่มกจิการน ามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าว คอื รอ้ยละ 4 

การวดัมลูค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปน้ี.- 

 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 3,899 2,450 
หกั สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์้างองิมมีลูค่าต ่า  (391) (182) 
หกั สญัญาเช่าทีย่กเลกิ (439) (439) 
หกั ดอกเบี้ยจ่ายรอตดับญัช ี (169) (88) 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าเพิม่ขึน้จากการน ามาตรฐานการรายงาน 
    ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 มาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 2,900 1,741 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 - - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 2,900 1,741 
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5. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั (ต่อ) 

5.2  สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

การวดัมลูค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปน้ี.- (ต่อ) 

 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
ประกอบดว้ย   
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าหมุนเวยีน 1,074 742 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 1,826 999 
รวม 2,900 1,741 

 
รายการปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี.- 

 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
อุปกรณ์ส านกังาน 1,159 - 
ยานพาหนะ 1,741 1,741 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 2,900 1,741 

 
ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่ 16 มาถอืปฏบิตั ิ มผีลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ดงัน้ี.- 
 หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง  
 
ปรบัปรงุใหม่ 

ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน    
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 2,900 2,900 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสนิหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่ 
  ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 1,074 1,074 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ - 1,826 1,826 
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5. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั (ต่อ) 

5.2  สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง  
 

ปรบัปรงุใหม่ 
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน    
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 1,741 1,741 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสนิหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่ 
  ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 742 742 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ - 999 999 

 

6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดั
มลูค่าขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีี่น าเสนอดงัต่อไปน้ี  ได้ถือปฏบิตัิโดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  
และมนีโยบายการบญัชใีหม่ส าหรบัปี 2563 เน่ืองจากการน ามาตรฐานการบญัชฉีบบัปรบัปรุงใหม่และออกใหม่          
มาถอืปฏบิตั ิดงัน้ี 

- สญัญาเช่า 

- เครื่องมอืทางการเงนิ 

รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายบญัชใีหม่ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยถอืปฏบิตัไิดแ้สดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ
ขอ้ 6.8 และขอ้ 6.20 ตามล าดบั 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายได้รบัรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสนิค้าหรอืบริการด้วยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ หรือ        
บรษิทัย่อย คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัซึง่ไม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษีขายอื่น ๆ และ
แสดงสุทธจิากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปรมิาณ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อลกูค้ามอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

รายไดค่้าบรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

รายไดด้อกเบี้ย รบัรูต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

ต้นทุนทางการเงนิจากหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธิดีอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิและ
รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดอ้ื่นๆ และค่าใช้จ่าย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

6.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ          
มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้า และไม่มภีาระผกูพนัใดๆ และ เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 
ซึง่พรอ้มจะเปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบได ้ และมกีารเปลีย่นแปลงในมลูค่าน้อยหรอืไม่มสีาระส าคญัรวมถงึตัว๋
เงนิประเภทเผื่อเรยีกและตัว๋เงนิทีม่วีนัถงึก าหนดภายใน 3 เดอืนหรอืน้อยกว่า และไม่มขีอ้จ ากดัในการเบกิใช้ 

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชแ้ยกแสดงเป็น  "เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั"  แสดงภายใต้สนิทรพัย ์
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

6.3 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

 นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

ลกูหน้ีการคา้ แสดงดว้ยมลูค่าสุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.20 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

ลกูหน้ีการคา้ แสดงดว้ยมลูค่าสุทธจิากค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจาก
ลกูหน้ีไม่ได ้ โดยพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็เงนิในอดตีและตามสถานะปัจจุบนัของลกูหน้ีคงคา้ง ณ วนัที่
รายงาน ลกูหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสญู หน้ีสญูทีเ่กดิขึน้จะรบัรูไ้วเ้ป็นก าไรหรอืขาดทุนโดยถอืเป็น
ส่วนหน่ึงของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.4 สนิคา้คงเหลอืและค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ และจะ
ถอืเป็นสว่นหน่ึงของต้นทุนขายเมื่อมกีารเบกิใช ้

ราคาทุนประกอบดว้ย ต้นทุนในการซือ้สนิคา้และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้ เช่น ค่าอากรขาเขา้      
ค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้ ราคาทุนของสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท าประกอบดว้ย    
ค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายทางตรงและค่าโสหุย้ในการผลติ ซึง่ปันส่วนตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกติ 

มลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสื่อมคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจุบนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บั 

6.5 เงนิลงทุนในหุน้ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี 

บรษิทัฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนต่อเมื่อมขี้อบ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารดอ้ยค่าเกดิขึน้ ถ้าราคาตามบญัชี
ของเงนิลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน       
(ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

6.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรอืจากมลูค่าที่
เพิม่ขึน้หรอืทัง้สองอย่าง ทัง้น้ีไม่ไดม้ไีวเ้พื่อขายตามปกตธิุรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิค้าหรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้น
การบรหิารงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหว่างก่อสรา้งหรอืพฒันาเพื่อเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน วดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยวธิรีาคาทุน ซึง่รวมถงึต้นทุนในการท ารายการหลงัจากการรบัรู ้
เมื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถ้าม)ี  

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัยอ่ย ไดแ้ก่ ทีด่นิ ซึง่ยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 

6.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุน สุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนสุทธจิากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถ้าม)ี 

ราคาทุน รวมถงึต้นทุนทางตรง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการได้มาของสนิทรพัยแ์ละต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหา
สนิทรพัย ์ เพื่อให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ต้นทุนในการรือ้ถอน การขนย้าย 
การบูรณะสถานที่ตัง้ของสนิทรพัย์และต้นทุนการกู้ยมื 

ส่วนประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบนัทกึแต่ละ
ส่วนประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัย์ถาวรให้ดขีึ้นถือเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรบัลดให้เท่ากบัมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รบัคืนทันที 

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ได้
รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์ (ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภท ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอื โดยวธิี
เสน้ตรง ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงัน้ี.- 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 
 

5 ปี 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 
 

5 - 30 ปี 

ระบบไฟฟ้า 
 

5 - 10 ปี 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 

5 - 10 ปี 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
 

3 - 20 ปี 

เครื่องมอืเครื่องใชโ้รงงาน 
 

5 - 10 ปี 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 
 

5 - 10 ปี 

ยานพาหนะ 
 

5 ปี 

ไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

6.8 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรอืไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสัญญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคุมการใช้
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดส้ าหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพือ่เป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประเมนิอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดท้ีร่ะบุในสญัญาเช่าหรอืตามระยะเวลา            
ทีเ่หลอือยู่ของสญัญาเช่าทีม่ผีลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหากมคีวามแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลทีจ่ะใชส้ทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมคีวามแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สทิธเิลอืกนัน้ ทัง้น้ีพจิารณาถึงผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในเทคโนโลยี และ/หรอื                   
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นต้น 

 

 

 



รบัรองว่าถูกต้อง  ลงชือ่.................................................................... ......กรรมการ 

หน้า 23 จาก 64 

6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.8 สญัญาเช่า (ต่อ) 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าระยะยาว /  (กรณเีป็นผูเ้ช่า) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เว้นแต่สญัญา
เช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์้างองิมมีลูค่าต ่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัทีส่นิทรพัยอ์้างองิพรอ้มใชง้าน) 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ์้างองิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ย
การวดัมลูค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ย จ านวนเงนิของหน้ีสนิตาม
สญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญา
เช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัด้วยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้ านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรอือายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงัน้ี 

อุปกรณ์ส านกังาน 
 

4 ปี 

ยานพาหนะ 
 

3 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์้างองิไดโ้อนใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรอืราคาทุน
ของสนิทรพัยด์งักล่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซือ้ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณ
ของสนิทรพัย ์

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวน
เงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีห่กัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยูก่บัดชันีหรอื
อตัรา จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายภายใต้การรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื รวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ซึง่มคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใชส้ทิธนิัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หาก
ขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยบนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงื่อนไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการ
จ่ายช าระนัน้ไดเ้กดิขึน้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคดิลดมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนยัของ
สญัญาเช่าหรอือตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตาม
บญัชขีองหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบี้ยของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสนิตาม
สญัญาเช่า นอกจากน้ี มลูค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอายุสญัญา
เช่า การเปลีย่นแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยอ์้างองิ 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยอ้์างอิงมีมูลค่าต า่ 

สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัย์
อ้างองิมมีลูค่าต ่า จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.8 สญัญาเช่า (ต่อ) 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัก่อนวนัที ่1 มกราคม 2563 

สญัญาเช่าระยะยาว /  (กรณเีป็นผูเ้ช่า) 

สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่าเป็น
สญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาทีเ่ช่า 

6.9 ต้นทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัยท์ีต่้องใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขายไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้าม
ประสงค ์ต้นทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ต้นทุนการกูย้มืประกอบดว้ย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่น
ทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

6.10 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซื้อมาและมอีายุการให้ประโยชน์จ ากดัแสดงในราคาทุนด้วยมูลค่าที่
จ่ายเริม่แรกสุทธจิากค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถ้าม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นบัจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปน้ี 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ตดัจ าหน่ายในระยะเวลา 5 - 10 ปี 

6.11 ผลประโยชน์พนกังาน 

6.11.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  ซึง่ประกอบดว้ย  เงนิเดอืน  ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุน  
ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพีและสวสัดกิารอื่น  วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่าย
เมื่อพนกังานท างานให้ 

6.11.2 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัย์
ของกองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีดงักล่าว ไดร้บัเงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.11 ผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

6.11.3 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 
ณ วนัที่รายงาน และต้นทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกค านวณขึ้นทุกปีโดยผู้ช านาญทางสถิติ
อิสระ โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected  Unit  Credit  Method)  มูลค่าปัจจุบันของภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดที่เข้ามาในอนาคต โดยใช้อตัราดอกเบี้ย
ตามพนัธบตัรรฐับาลที่ใช้สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผูกพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกล้เคยีงกบั
ระยะเวลาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ  ก าไรขาดทุนทางสถิติที่เกดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ 
และการเปลี่ยนสมมติฐานทางสถิติถูกบนัทกึเข้างบก าไรหรอืขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรู้
ทัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีี่มีการแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรู้ต้นทุนการ
ปรบัโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง 

6.12 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย มภีาระผูกพนัตามกฎหมายที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะสูญเสยี
ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหน้ีสนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหน้ีสนิได้อย่าง
น่าเชื่อถอื 

6.13 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดที่มกีาร
อนุมตัโิดยคณะกรรมการของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผลระหว่างกาล และเมื่อมกีารอนุมตัิโดยผู้ถือหุ้นของบรษิทัส าหรบั
เงนิปันผลประจ าปี 

6.14 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน  
โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ  
ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่าไดบ้นัทึก
เป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

6.15 ภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี ภาษเีงนิได้
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ ในกรณีน้ี ภาษเีงนิไดต้้องรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอื
โดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถอืหุน้ ตามล าดบั 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.15 ภาษเีงนิได้ (ต่อ) 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีอง
รฐั โดยค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชทีีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ 
วนัทีเ่กดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชแีละก าไร(ขาดทุน)ทางภาษ ี ภาษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชคี านวณจากอตัราภาษ ี (และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะมกี าไรทางภาษี
เพยีงพอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณา
จากผลต่างชัว่คราว เว้นแต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ได้ในอนาคต 

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวด
ปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
และจะท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่มี
ก าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ในการก าหนดมลูค่าของภาษเีงนิไดข้องปีปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี บริษทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งค านึงถงึ
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษทีีไ่ม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษทีีต่้องจ่ายเพิม่ขึน้ และมดีอกเบี้ยทีต่้องช าระ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพยีงพอส าหรบัภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการ
ประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนิน้ี
อยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมตฐิาน และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มลูใหม่ๆ อาจจะท าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้ง
จ่ายทีม่อียู่ การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 
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6.16 ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อก   
และเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถ้าม)ี 

6.17 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที่มอี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกควบคุมโดย
บรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั  

นอกจากน้ี บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัรว่มและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อม ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตลอดทัง้
สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวซึง่มอี านาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการ
ทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคุมหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   ค านึงถงึเน้ือหาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

6.18 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการประเมนิการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนหรอืสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตนอื่นของกลุ่มบรษิทั หากว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่
แสดงว่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดอ้ยค่าลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า หรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิ
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยเ์ป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์  

มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ต้นทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์  ประมาณการกระแสเงนิสด
ทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจ
ประเมนิได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งที่มต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัย์ที่ไม่ก่อใหเ้กดิ 
กระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะรบัรูร้ายการในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่
หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว  บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้  และกลบั
รายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ เพยีงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่เกนิกว่ามูลค่าตามบญัชภีายหลงั 
หกัค่าเสื่อมราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

 

 



รบัรองว่าถูกต้อง  ลงชือ่.................................................................... ......กรรมการ 

หน้า 28 จาก 64 

6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.19 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน 

ส่วนงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสี่ยง   
และผลตอบแทนของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของส่วนธุรกจิอื่น   ส่วนงานภูมิศาสตร์ท าหน้าที่จดัหาผลติภณัฑ์หรือ
ใหบ้รกิารในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

6.20 เครื่องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชีทีถื่อปฏิบติัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรม และบวกดว้ยต้นทุนการ
ท ารายการเฉพาะในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน อย่างไร
กต็าม ส าหรบัลกูหน้ีการค้าทีไ่ม่มอีงคป์ระกอบเกีย่วกบัการจดัหาเงนิทีม่นียัส าคญั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรู้
สนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได้ 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิที่       
วดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น และสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย              
โดยพจิารณาจากแผนธุรกจิของกจิการในการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญา
ของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

สินทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยถอืครอง
สนิทรพัยท์างการเงนินัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิก่อใหเ้กดิ
กระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระเพยีงเงนิต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลอืของเงนิต้นในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใช้วธิดีอกเบี้ยที่แทจ้รงิและต้องมกีารประเมนิการด้อยค่า ทัง้น้ี
ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นงบ
ก าไรขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินรายการอืน่ 

ยกเวน้หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมหกัต้นทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสนิทางการเงนิเป็นหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ทัง้น้ี ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหน้ีสนิทาง 
การเงนิและการตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุน 
ตดัจ าหน่ายค านึงถงึค่าธรรมเนียมหรอืต้นทุนทีถ่อืเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้น้ี ค่าตดั
จ าหน่ายตามวธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุน 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.20 เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การตดัรายการของเครือ่งมือทางการเงิน 

 สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบญัช ี เมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สุดลง 
หรอืไดม้กีารโอนสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบ
ทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ึ่งความเสีย่ง
และผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิกต่็อเมื่อไดม้กีารปฏบิตัติามภาระผกูพนัของหน้ีสนินัน้แลว้ มกีาร
ยกเลกิภาระผกูพนันัน้ หรอืมกีารสิน้สุดลงของภาระผกูพนันัน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นหน้ีสนิทางการเงนิที่มอียู่ใหเ้ป็น
หน้ีสนิใหม่จากผูใ้หกู้ร้ายเดยีวกนัซึง่มขีอ้ก าหนดทีแ่ตกต่างกนัอย่างมาก หรอืมกีารแกไ้ขขอ้ก าหนดของหน้ีสนิทีม่อียู่
อย่างเป็นสาระส าคญั จะถอืว่าเป็นการตดัรายการหน้ีสนิเดมิและรบัรูห้น้ีสนิใหม่ โดยรบัรูผ้ลแตกต่างของมูลค่า          
ตามบญัชดีงักล่าวในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

ลกูหน้ีการค้าและสินทรพัยที์เ่กิดจากสญัญา 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ส าหรบัลกูหน้ีการค้า
และสนิทรพัย์ทีเ่กดิจากสญัญา ดงันัน้ ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึไม่มกีารติดตาม           
การเปลีย่นแปลงของความเสีย่งทางดา้นเครดติ แต่จะรบัรูค่้าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้
ตลอดอายุของลกูหน้ีการค้าและสนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา โดยอ้างองิจากขอ้มลูผลขาดทุนด้านเครดติจากประสบการณ์ 
ในอดตี ปรบัปรงุดว้ยขอ้มลูการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่วกบัลกูหน้ีนัน้และสภาพแวดลอ้มทางด้านเศรษฐกจิ 

วิธีการค านวณ ECL 

ในกรณีทีค่วามเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยไ์ม่ไดเ้พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยพจิารณาจากการผดิสญัญาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน 12 เดอืน
ขา้งหน้า ในขณะทีห่ากความเสีย่งดา้นเครดติของสนิทรพัยเ์พิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญันบัตัง้แต่การรบัรูร้ายการเริม่แรก 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยวดัมลูค่าผลขาดทุนดว้ยจ านวนเงนิทีเ่ท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุ
ทีเ่หลอือยู่ของเครื่องมอืทางการเงนิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยพจิารณาว่าความเสีย่งดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั เมือ่มกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิ
ตามสญัญาเกนิกว่า 30 วนั และพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิ
ตามสญัญาเกนิกว่า 90 วนั อย่างไรกต็าม ในบางกรณี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนิ
นัน้มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมนียัส าคญัและมกีารผดิสญัญา โดยพจิารณาจากขอ้มลูภายในหรอื
ขอ้มลูภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

การตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อกจิการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.21 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาด
ทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดทีม่สีภาพ
คล่องได ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็น 
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมดงัน้ี 

ระดบั 1 : ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนัในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ไม่ต้องปรบัปรุง) 

ระดบั 2 : ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3 : ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

หากขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมที่
แตกต่างกนั การวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่า
ยุตธิรรมของขอ้มลูทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสุดทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้
ของมลูค่ายุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบ
เกดิขึน้ประจ า 

6.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีี่ส าคญั 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กี่ยวกบั สนิทรพัย ์
หน้ีสนิ รายได ้ และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิาร 
มคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้  ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึ้นจรงิอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงนิน้ี ยกเวน้ การใช้
ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ได้แก่ 

 

 

 

 

 



รบัรองว่าถูกต้อง  ลงชือ่.................................................................... ......กรรมการ 

หน้า 31 จาก 64 

6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

6.22.1 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูค้า 

การระบุภาระทีต่้องปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระทีต่้องปฏบิตัใินการส่งมอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูค้า ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระที่
แยกจากกนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิาร
ดงักล่าวสามารถระบุไดว้่าแยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูค้าไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายไดฝ่้ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีด
ของสญัญาทีท่ ากบัลกูค้าเพื่อพจิารณาว่าภาระทีต่้องปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง ทัง้น้ี กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

- การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคุมในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 

- การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้ และกจิการมสีทิธิ
ในการรบัช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจบุนั 

ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขขา้งต้น กจิการจะรบัรูร้ายได ้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าภาระทีต่้องปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ต้นทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
ว่ารายจ่ายดงักล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้หรอืไม่ รวมถงึการก าหนดวธิกีารตดั
จ าหน่ายสนิทรพัยด์งักล่าว 

6.22.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีสุ่ดทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

6.22.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจใน
การประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิ
ในอดตี อายุของหน้ีทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลกูคา้ที่มคีวามเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึ
กนั เป็นต้น ทัง้น้ี ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิของกลุ่ม
บรษิทัอาจไม่ไดบ่้งบอกถงึการผดิสญัญาของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

6.22.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืเป็นการปรบัมูลค่าของสนิค้าคงเหลอืดว้ยมลูค่าที่คาดว่า อาจเกดิความเสยีหาย   
เน่ืองจากสนิค้าล้าสมยัและการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื   ผูบ้รหิารใช้ดุลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยั 
และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื  โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

6.22.5 ค่าเสื่อมราคาของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่
มตีวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้าน (ถ้าม)ี และต้อง
ทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

6.22.6 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้นัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณา
ถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดว่าจะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

6.22.7 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารจะต้องพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน และบนัทกึขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยน์ัน้ 

ข้อบ่งชี้ดงักล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมนีัยส าคญัของมูลค่าตลาดหรอืมูลค่าที่ได้รบัจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของ
สนิทรพัย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกจิการที่มผีลกระทบต่อการใช้สนิทรพัย์นัน้ใน
อนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวข้อง การสูญเสยีส่วนแบ่งตลาดที่ส าคญัของ
กจิการ รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นต้น 

การทดสอบการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ และสนิทรพัย์
ไม่มตีวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัย์
หรอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิ
สดนัน้ๆ ทัง้น้ี กระแสเงนิสดประมาณการบนพืน้ฐานของขอ้มลูการด าเนินงานที่มอียู่ ณ ปัจจบุนั ซึง่ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้อง
ใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่
เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจ
เปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้ โครงสรา้งต้นทุน การเปลีย่นแปลง
ของอตัราคดิลด             ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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6. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

6.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

6.22.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นจะต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณ
การถงึความน่าจะเป็นที่พนักงานจะท างานจนครบเกษยีณอายุ โดยค านึงถงึขอ้มลูในอดตี ซึ่งจะทบทวนทุกปี สมมตฐิานที่
ใช้ในการค านวณจะค านึงถงึต้นทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนักงาน ซึง่จะถูกค านวณขึน้ทุกปี 

6.22.9 สญัญาเช่า 

ในฐานะผูเ้ช่า 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า - ในฐานะผูเ้ช่า 

ในการก าหนดอายุสญัญาเช่า ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการประเมนิว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวาม
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรอืไม่ที่จะใช้สทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า โดยค านึงถึง
ขอ้เทจ็จรงิและสภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีท่ าใหเ้กดิสิง่จงูใจทางเศรษฐกจิส าหรบั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใน
การใชห้รอืไม่ใชส้ทิธเิลอืกนัน้ ภายหลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่ามผีล บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิอายุสญัญาเช่าใหม่
หากมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีม่นียัส าคญัซึง่อยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
จะใชส้ทิธเิลอืก 

การก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ - ในฐานะผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบี้ยตามนยัของสญัญาเช่า ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจ
ในการก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในการคดิลดหน้ีสนิตามสญัญาเช่า โดยอตัรา
ดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่เป็นอตัราดอกเบี้ยทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะต้องจ่ายในการกูย้มืเงนิทีจ่ าเป็นเพื่อใหไ้ดม้า
ซึง่สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าใกลเ้คยีงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชใ้นสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีค่ล้ายคลงึ โดยมรีะยะเวลาการ
กูย้มืและหลกัประกนัที่คลา้ยคลงึ 

6.22.10 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

 ในการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิทีไ่ม่มกีารซือ้ขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทาง
การเงนิดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองในการประเมนิมลูค่า ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจ าลองได้มาจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถงึความเสีย่งดา้นเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯและคู่สญัญา) สภาพคล่อง 
ขอ้มลูความสมัพนัธ ์ และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลีย่นแปลงของ
สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการค านวณอาจมผีลกระทบต่อมลูค่ายุตธิรรมทีเ่ปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิและ
การเปิดเผยล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
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7.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย  ส่วนหน่ึงของ
บรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว  บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุ้นและ/หรอื
การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี.- 

 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์

 
ด าเนินกจิการ 

อตัราส่วนการถอืหุน้ 
รอ้ยละ 

 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ประเภทธุรกจิ 

 
ประเทศ ปี 2563 ปี 2562 

บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 1 บรหิารจดัการ ญี่ปุ่น - - 
บรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 2 ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย 100 100 
Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd. 3 ซือ้มาขายไป ญี่ปุ่น - - 
Oji Industrial Materials Management Co., Ltd. 3 บรหิารจดัการ ญี่ปุ่น - - 
GS Paperboard & Packaging Sdn Bhd. 3 ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ มาเลเซยี - - 
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 ผลติและจ าหน่ายกระดาษ

และบรรจุภณัฑ ์
นิวซแีลนด์ - - 

บรษิทั โอจ ิเปเปอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 3 ผลติและจ าหน่ายกระดาษ ไทย - - 
บรษิทั ยูเนี่ยน แอนด ์โอจ ิอนิเตอรแ์พค็ จ ากดั 4 ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย - - 

 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี.- 

1. เป็นบรษิทัใหญ่ 

2. เป็นบรษิทัย่อย 

3. เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่ 

4. เป็นบรษิทัร่วมทางอ้อมของบรษิทัใหญ่ 

7.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 457,617.53 994,958.40 - 48,821.90 

บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการขาย 2 - - 962,394.49 174,210.74 
รายไดอ้ื่น 2 - - 336,403.55 - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 - - 13,936,633.62 5,614,474.45 
ค่าใชจ้่ายอื่น 3 - - 189,340.50 6,944.00 
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7.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

7.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 270,565.00 435,386.80 - - 
รายไดอ้ื่น 3 - 181,405.81 - 181,405.81 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 335,583,475.35 293,288,558.48 204,420,041.12 149,995,994.51 
ค่าบรหิารจดัการ 3 626,506.77 161,768.50 626,506.77 161,768.50 
ค่าใชจ้่ายอื่น 2 1,680.00 1,260.00 - - 
ดอกเบี้ยจ่าย 4 2,526,739.73 736,000.00 - - 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามทีร่ะบุในบนัทกึขอ้ตกลงการคดิค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัระหว่างบรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 
กบับรษิทัย่อย ในอตัรารอ้ยละ 0.20 ต่อปี ของจ านวนเงนิกูค้งเหลอืในแต่ละไตรมาส 

2. ราคาตลาด 

3. ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

4. อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.42 - 1.14 ต่อปี และ 1.46 ต่อปี ตามล าดบั 

 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มค่ีาใชจ้่ายส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบี้ยประชุม เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารอง
เลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดยสรุปได้ดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 26,525,046.33 20,458,446.09 20,114,683.39 13,996,070.91 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 468,109.00 2,037,277.00 354,710.00 1,528,563.00 

รวม 26,993,155.33 22,495,723.09 20,469,393.39 15,524,633.91 
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7.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

7.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้     
บรษิทัย่อย - - 560,208.78 - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 56,496.00 62,145.60 - - 

รวมลกูหน้ีการค้า 56,496.00 62,145.60 560,208.78 - 

ลกูหน้ีอื่น     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,535.02 - 1,535.02 

เงนิทดรองจ่าย     
บรษิทัย่อย - - 1,300.00 - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 7,360.00 - - 

รวมเงนิทดรองจ่าย - 7,360.00 1,300.00 - 
ลกูหน้ีค่าทรพัยส์นิ     
บรษิทัย่อย - - 338,624.02 - 

รวมลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 56,496.00 71,040.62 900,132.80 1,535.02 

ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ     

บรษิทัย่อย - - 13,150,043.97 - 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
เจา้หน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย - - 1,337,407.63 1,787,204.64 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40,072,488.46 53,515,829.46 25,577,508.87 34,441,796.28 

รวมเจา้หน้ีการคา้  40,072,488.46 53,515,829.46 26,914,916.50 36,229,000.92 

เจา้หน้ีอื่น     
บรษิทัย่อย - - 8,000.00 8,000.00 

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ 99,514.51 161,705.77 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 124,198.81 - 124,198.81 - 

รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 223,713.32 161,705.77 124,198.81 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 40,296,201.78 53,677,535.23 27,047,115.31 36,237,000.92 
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7.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

7.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 

ยอดคงเหลอืต้นปี 200,000,000.00 - 
บวก กูย้มืเพิม่ระหว่างปี 120,000,000.00 200,000,000.00 

ยอดคงเหลอืปลายปี 320,000,000.00 200,000,000.00 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืโดยการท าสญัญากูย้มืครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิ
ดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 0.42 - 1.14 ต่อปี และ 1.46 ต่อปี ตามล าดบั 

 
เรื่องอ่ืนๆ 

บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อย เป็นวงเงนิจ านวน 530 ลา้นบาท 
 
8.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

เงนิสด 80,478.75 80,742.75 80,000.00 80,000.00 
เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระ - สุทธ ิ 106,311.19 434,353.13 - - 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 35,496,241.51 22,802,690.06 30,430,343.14 22,072,567.09 
                     - ประเภทกระแสรายวนั 33,320,248.06 14,028,358.07 4,778,164.78 3,386,170.76 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 69,003,279.51 37,346,144.01 35,288,507.92 25,538,737.85 
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9.  ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั     

ตัว๋เงนิรบั 1,690,218.67 1,658,985.37 - - 

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 56,496.00 62,145.60 560,208.78 - 

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 204,180,231.52 184,176,182.18 118,819,046.73 101,823,431.56 

รวม 205,926,946.19 185,897,313.15 119,379,255.51 101,823,431.56 
หกั   คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
 ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 

รวมลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 200,928,338.34 180,898,705.30 116,057,343.64 98,501,519.69 

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น     

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 3,526,164.02 3,676,387.49 1,926,709.08 2,263,141.35 

เงนิมดัจ าคา่เครื่องจกัร 13,646,623.50 1,717,906.70 1,242,090.00 950,240.15 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 347,897.07 648,094.51 347,897.07 648,094.51 

ลกูหน้ีอื่น 1,018,350.66 862,476.20 897,253.31 862,476.20 

เงนิทดรองจ่าย 555,962.26 702,397.32 423,579.00 414,840.22 

รวมลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 19,094,997.51 7,607,262.22 4,837,528.46 5,138,792.43 
รวมลกูหน้ีการคา้และ 

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ 220,023,335.85 188,505,967.52 120,894,872.10 103,640,312.12 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ 186,119,439.14 165,802,557.47 108,896,072.63 87,961,363.20 

ลกูหน้ีทีเ่กนิก าหนดช าระดงัน้ี.-     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 14,515,851.88 15,096,147.83 7,161,271.01 10,540,156.49 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  293,047.32 - - - 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - - - 

มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 
รวม 205,926,946.19 185,897,313.15 119,379,255.51 101,823,431.56 
หกั   คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
 ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 200,928,338.34 180,898,705.30 116,057,343.64 98,501,519.69 
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10. สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 16,096,319.36 14,390,525.46 4,157,321.75 5,895,190.17 
งานระหว่างท า 15,006,304.87 14,952,780.67 2,886,965.43 2,377,497.75 
วตัถุดบิ 113,755,388.02 120,567,071.19 54,429,670.28 46,863,357.28 
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 4,748,170.88 4,293,607.89 2,749,628.38 2,163,979.10 
อะไหล่ 9,551,489.92 8,094,296.01 7,535,151.05 6,271,878.22 
วตัถุดบิและอะไหล่ระหว่างทาง 9,052,391.43 8,896,467.83 2,511,255.00 7,119,359.97 
รวม 168,210,064.48 171,194,749.05 74,269,991.89 70,691,262.49 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ (3,604,466.41) (3,501,955.20) (813,908.84) (542,045.07) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 164,605,598.07 167,692,793.85 73,456,083.05 70,149,217.42 
 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ มรีายการเคลื่อนไหวดงัน้ี.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืต้นปี 3,501,955.20 1,494,216.10 542,045.07 - 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างปี 2,294,671.03 2,812,348.65 787,724.91 542,045.07 
หกั   โอนกลบัระหว่างปี (2,192,159.82) (804,609.55) (515,861.14) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 3,604,466.41 3,501,955.20 813,908.84 542,045.07 

 

11.   เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 

 

หน่วย : บาท 
เงนิลงทุน 

เงนิปันผลรบั
ส าหรบัปี 

ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน(รอ้ยละ) 
ของเงนิลงทุน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วธิรีาคาทุน 

บรษิทั ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
บรษิทัย่อย         

บรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 600 600 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 
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12.  อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน - สทุธิ 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย.-  

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ปี 2563 ปี 2562 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - ทีด่นิ  
ราคาทุน 17,475,660.00 17,475,660.00 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (3,176,910.00) (3,176,910.00) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ี 14,298,750.00 14,298,750.00 

มลูค่ายุตธิรรม 14,298,750.00 14,298,750.00 

 
13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิหน้า 41 ถงึ 44 

13.1 ในปี 2563 และปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุน
จ านวนเงนิ 48.45 ลา้นบาท และ 31.52 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม 

13.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้น าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนินัน้และ
เครื่องจกัรบางสว่นไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ        
งบการเงนิขอ้ 16 โดยมรีาคาทุนจ านวนเงนิ 619.83 ลา้นบาท และ 648.71 ลา้นบาท ตามล าดบั และมลูค่าสุทธติาม
บญัช ีจ านวนเงนิ 469.73 ล้านบาท และ 494.06 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุนจ านวนเงนิ 
133.43 ล้านบาท และมลูค่าสุทธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 87.06 ลา้นบาท และ 90.91 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบ
การเงนิเฉพาะกจิการ) 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สทุธิ (ต่อ) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม (ปรบัปรุงใหม)่ 
 

ที่ดนิและสว่น 
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ 
สว่นปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใชโ้รงงาน 

เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหว่าง 
ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  

ราคาทุน           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 219,385,390.40 432,693,272.65 63,616,037.09 6,185,880.43 742,942,354.74 19,353,000.10 67,343,252.14 1,003,096.45 2,499,359.19 1,555,021,643.19 
ซื้อระหว่างปี - 1,059,400.00 - - 20,928,106.42 209,299.23 597,336.68 - 10,242,977.19 33,037,119.52 
โอนเขา้/(โอนออก) - - - - 2,499,359.19 - - - (2,499,359.19) - 
รบัโอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย ์ - - - - 23,951,769.00 - - - - 23,951,769.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (6,167,357.93) - (67,047.93) - - (6,234,405.86) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 219,385,390.40 433,752,672.65 63,616,037.09 6,185,880.43 784,154,231.42 19,562,299.33 67,873,540.89 1,003,096.45 10,242,977.19 1,605,776,125.85 

คา่เสือ่มราคาสะสม           

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 412,608.40 213,763,956.52 42,369,789.62 4,921,792.90 434,529,668.31 18,014,291.43 48,826,006.21 1,003,092.45 - 763,841,205.84 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 12,769,407.34 5,701,612.81 372,620.17 31,722,108.09 502,831.58 5,219,901.90 - - 56,288,481.89 
คา่เสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (5,890,229.13) - (46,523.43) - - (5,936,752.56) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 412,608.40 226,533,363.86 48,071,402.43 5,294,413.07 460,361,547.27 18,517,123.01 53,999,384.68 1,003,092.45 - 814,192,935.17 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ           

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 218,972,782.00 218,929,316.13 21,246,247.47 1,264,087.53 308,412,686.43 1,338,708.67 18,517,245.93 4.00 2,499,359.19 791,180,437.35 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 218,972,782.00 207,219,308.79 15,544,634.66 891,467.36 323,792,684.15 1,045,176.32 13,874,156.21 4.00 10,242,977.19 791,583,190.68 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สทุธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 

ที่ดนิและสว่น 
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ 
สว่นปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใชโ้รงงาน 

เครื่องตกแต่งและ
อุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหว่าง 
ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  

ราคาทุน           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 219,385,390.40 433,752,672.65 63,616,037.09 6,185,880.43 784,154,231.42 19,562,299.33 67,873,540.89 1,003,096.45 10,242,977.19 1,605,776,125.85 
ซื้อระหว่างปี - 743,840.00 - - 40,808,405.78 1,436,264.15 959,507.65 3,595,000.00 1,428,795.37 48,971,812.95 
โอนเขา้/(โอนออก) - 185,960.00 - - 10,057,017.19 - - - (10,242,977.19) - 
รบัโอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย ์ - - - - 508,440.15 53,550.00 - - 603,800.00 1,165,790.15 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (33,612,204.12) (38,588.79) (381,747.50) - - (34,032,540.41) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 219,385,390.40 434,682,472.65 63,616,037.09 6,185,880.43 801,915,890.42 21,013,524.69 68,451,301.04 4,598,096.45 2,032,595.37 1,621,881,188.54 

คา่เสือ่มราคาสะสม           

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 412,608.40 226,533,363.86 48,071,402.43 5,294,413.07 460,361,547.27 18,517,123.01 53,999,384.68 1,003,092.45 - 814,192,935.17 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 12,917,315.59 5,701,612.85 372,884.29 31,937,296.14 571,530.35 5,198,123.92 30,645.90 - 56,729,409.04 
คา่เสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (22,570,802.62) (38,584.79) (375,500.86) - - (22,984,888.27) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 412,608.40 239,450,679.45 53,773,015.28 5,667,297.36 469,728,040.79 19,050,068.57 58,822,007.74 1,033,738.35 - 847,937,455.94 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ           

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 218,972,782.00 207,219,308.79 15,544,634.66 891,467.36 323,792,684.15 1,045,176.32 13,874,156.21 4.00 10,242,977.19 791,583,190.68 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 218,972,782.00 195,231,793.20 9,843,021.81 518,583.07 332,187,849.63 1,963,456.12 9,629,293.30 3,564,358.10 2,032,595.37 773,943,732.60 

      
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย.-       

      หน่วย : บาท 

        ปี 2563 ปี 2562 
ตน้ทุนขายและบรกิาร        52,843,224.98 52,419,738.32 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        3,886,184.06 3,868,743.57 

รวม        56,729,409.04 56,288,481.89 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สทุธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ที่ดนิและสว่น 
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ 
สว่นปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใชโ้รงงาน 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง 

ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  
ราคาทุน           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 30,591,390.40 145,836,241.16 3,601,000.00 3,859,880.43 283,754,903.95 5,146,321.51 7,261,708.46 1,003,096.45 1,333,526.56 482,388,068.92 
ซื้อระหว่างปี - 1,059,400.00 - - 17,659,957.82 181,019.23 298,721.29 - 185,960.00 19,385,058.34 
โอนเขา้/(โอนออก) - - - - 1,333,526.56 - - - (1,333,526.56) - 
รบัโอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย ์ - - - - 23,951,769.00 - - - - 23,951,769.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (3,722,506.72) - (44,859.81) - - (3,767,366.53) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 30,591,390.40 146,895,641.16 3,601,000.00 3,859,880.43 322,977,650.61 5,327,340.74 7,515,569.94 1,003,096.45 185,960.00 521,957,529.73 
คา่เสือ่มราคาสะสม           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 412,608.40 135,588,201.98 3,383,654.55 2,595,799.90 208,858,832.64 4,742,571.04 6,783,120.57 1,003,092.45 - 363,367,881.53 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 3,943,771.94 97,809.15 372,620.17 8,535,820.91 154,251.66 230,300.68 - - 13,334,574.51 
คา่เสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (3,722,498.72) - (44,857.81) - - (3,767,356.53) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 412,608.40 139,531,973.92 3,481,463.70 2,968,420.07 213,672,154.83 4,896,822.70 6,968,563.44 1,003,092.45 - 372,935,099.51 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ           

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 30,178,782.00 10,248,039.18 217,345.45 1,264,080.53 74,896,071.31 403,750.47 478,587.89 4.00 1,333,526.56 119,020,187.39 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 30,178,782.00 7,363,667.24 119,536.30 891,460.36 109,305,495.78 430,518.04 547,006.50 4.00 185,960.00 149,022,430.22 
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สทุธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ที่ดนิและสว่น 
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ 
สว่นปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใชโ้รงงาน 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง 

ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  
ราคาทุน           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 30,591,390.40 146,895,641.16 3,601,000.00 3,859,880.43 322,977,650.61 5,327,340.74 7,515,569.94 1,003,096.45 185,960.00 521,957,529.73 
ซื้อระหว่างปี - 743,840.00 - - 39,865,985.78 933,960.37 440,953.65 3,595,000.00 938,324.33 46,518,064.13 
โอนเขา้/(โอนออก) - 185,960.00 - - - - - - (185,960.00) - 
รบัโอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย ์ - - - - 346,440.15 - - - 603,800.00 950,240.15 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (3,697,472.13) (38,588.79) (381,747.50) - - (4,117,808.42) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 30,591,390.40 147,825,441.16 3,601,000.00 3,859,880.43 359,492,604.41 6,222,712.32 7,574,776.09 4,598,096.45 1,542,124.33 565,308,025.59 
คา่เสือ่มราคาสะสม           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 412,608.40 139,531,973.92 3,481,463.70 2,968,420.07 213,672,154.83 4,896,822.70 6,968,563.44 1,003,092.45 - 372,935,099.51 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 4,091,680.08 97,809.16 372,884.29 8,293,682.22 230,358.60 300,190.24 30,645.90 - 13,417,250.49 
คา่เสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (3,388,187.60) (38,584.79) (375,500.86) - - (3,802,273.25) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 412,608.40 143,623,654.00 3,579,272.86 3,341,304.36 218,577,649.45 5,088,596.51 6,893,252.82 1,033,738.35 - 382,550,076.75 
มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ           

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 30,178,782.00 7,363,667.24 119,536.30 891,460.36 109,305,495.78 430,518.04 547,006.50 4.00 185,960.00 149,022,430.22 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 30,178,782.00 4,201,787.16 21,727.14 518,576.07 140,914,954.96 1,134,115.81 681,523.27 3,564,358.10 1,542,124.33 182,757,948.84 

      
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย.-     หน่วย : บาท 
     ปี 2563 ปี 2562 
ตน้ทุนขายและบรกิาร        11,614,742.34 11,628,721.75 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        1,802,508.15 1,705,852.76 

รวม        13,417,250.49 13,334,574.51 
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14. สญัญำเช่ำ 

14.1 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 

 รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ สรุปไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 
อุปกรณ์
ส านกังาน 

 
ยานพาหนะ รวม ยานพาหนะ 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคา 2563 - - - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานรายงาน 
 ทางการเงนิฉบบัที ่16 น ามาใชค้รัง้แรก 

 
1,159,083.25 

 
1,740,824.72 2,899,907.97 1,740,824.72 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคา 2563 - 
หลงัการปรบัปรุง 

 
1,159,083.25 

 
1,740,824.72 2,899,907.97 1,740,824.72 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี (347,724.96) (761,361.46) (1,109,086.42) (761,361.46) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 811,358.29 979,463.26 1,790,821.55 979,463.26 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเช่าสนิทรพัยห์ลายประเภทประกอบดว้ย อุปกรณ์ส านกังานและยานพาหนะ อายุสญัญาเช่า          
มรีะยะเวลา 3 - 4 ปี โดยมสีทิธต่ิออายสุญัญาเช่าเมื่อสิน้สุดอายุสญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดอืนตามอตัราที่
ระบุไวใ้นสญัญา 

14.2 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 

 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
จ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่า 1,898,500.00 1,030,500.00 
หกั  ดอกเบี้ยเช่าซือ้รอตดับญัช ี (72,135.43) (31,545.17) 
รวม 1,826,364.57 998,954.83 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,025,475.88) (680,289.48) 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 800,888.69 318,665.35 
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14. สญัญำเช่ำ 

14.2 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ (ต่อ) 

 รายการเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า สรุปไดด้งัน้ี.- 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
 ฉบบัที ่16 น ามาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 2,899,907.97 1,740,824.72 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรบัปรุง 2,899,907.97 1,740,824.72 
หกั จ่ายช าระระหว่างปี (1,073,543.40) (741,869.89) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 1,826,364.57 998,954.83 

14.3 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 1,109,086.42 - 761,361.46 - 
ดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 96,456.60 - 56,130.11 - 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซือ้สนิทรพัย์

อ้างองิมมีลูค่าต ่า 
 

761,707.61 
 
- 

 
353,561.29 

 
- 

ค่าเช่าจ่าย - 2,364,860.00 - 1,581,190.00 
 
15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 12,445,863.69 12,224,828.26 7,242,791.13 6,746,860.18 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (4,504,955.50) (4,020,625.94) - (641,909.33) 

สุทธ ิ 7,940,908.19 8,204,202.32 7,242,791.13 6,104,950.85 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 2563 

บนัทกึเป็นรายได้ (รายจ่าย) ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2563  
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 986,211.63 - - 986,211.63 
สนิคา้คงเหลอื 700,391.03 20,502.24 - 720,893.27 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 9,902,843.60 173,255.79 27,277.40 10,103,376.79 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,382.00 - - 635,382.00 

รวม 12,224,828.26 193,758.03 27,277.40 12,445,863.69 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (4,020,625.94) (484,329.56) - (4,504,955.50) 

สุทธ ิ 8,204,202.32 (290,571.53) 27,277.40 7,940,908.19 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 2562 

บนัทกึเป็นรายได้ (รายจ่าย) ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2562  
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 986,211.63 - - 986,211.63 
สนิคา้คงเหลอื 298,843.22 401,547.81 - 700,391.03 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 6,420,487.60 2,649,697.13 832,658.87 9,902,843.60 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,382.00 - - 635,382.00 

รวม 8,340,924.45 3,051,244.94 832,658.87 12,224,828.26 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,536,411.69) (484,214.25) - (4,020,625.94) 

สุทธ ิ 4,804,512.76 2,567,030.69 832,658.87 8,204,202.32 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ)  

15.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่ 
1  ม.ค. 2563 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2563 
 ก าไรหรอื 

ขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 664,382.38 - - 664,382.38 
สนิคา้คงเหลอื 108,409.00 54,372.75 - 162,781.75 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 5,974,068.80 

 
(3,891.94) 445,450.14 6,415,627.00 

รวม 6,746,860.18 50,480.81 445,450.14 7,242,791.13 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (641,909.33) 641,909.33 - -    

สุทธ ิ 6,104,950.85 692,390.14 445,450.14 7,242,791.13 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่ 
1  ม.ค. 2562 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2562 
 ก าไรหรอื 

ขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 664,382.38 - - 664,382.38 
สนิคา้คงเหลอื - 108,409.00 - 108,409.00 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 3,681,987.40 

 
1,735,499.00 556,582.40 5,974,068.80 

รวม 4,346,369.78 1,843,908.00 556,582.40 6,746,860.18 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,283,933.95) 642,024.62 - (641,909.33) 

สุทธ ิ 3,062,435.83 2,485,932.62 556,582.40 6,104,950.85 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ)  

15.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลส าหรบัปี 10,025,695.24 6,190,178.75 10,025,695.24 6,190,178.75 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อตดั  
   บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลต่างชัว่คราวที่ 
      รบัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ 290,571.53 (2,567,030.69) (692,390.14) (2,485,932.62) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ 10,316,266.77 3,623,148.07  9,333,305.10 3,704,246.13 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ        

ผลประโยชน์พนกังาน (136,387.06) 27,277.40 (109,109.66) 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (136,387.06) 27,277.40 (109,109.66) 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได้ (ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ        

ผลประโยชน์พนกังาน (4,163,294.34) 832,658.87 (3,330,635.46) 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (4,163,294.34) 832,658.87 (3,330,635.46) 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได้ (ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ         

ผลประโยชน์พนกังาน (2,227,250.70) 445,450.14 (1,781,800.56) 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,227,250.70) 445,450.14 (1,781,800.56) 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได้ (ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ         

ผลประโยชน์พนกังาน (2,782,912.00) 556,582.40 (2,226,329.60) 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (2,782,912.00) 556,582.40 (2,226,329.60) 

 
15.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2563 ปี 2562 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธก่ิอนภาษเีงนิได้  87,315,838.21  12,506,443.90 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้่วนของบรษิทัฯ  92,108,589.61  43,692,138.31 
หกั ก าไรจากการไดร้บัส่งเสรมิการลงทุน  (40,613,204.12)  (25,641,356.04) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้- สุทธ ิ  51,495,385.49  18,050,782.27 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษี 20.00 10,299,077.10 20.00 3,610,156.45 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถน ามา  
   หกัในการค านวณก าไรทางภาษี  17,189.67  12,991.62 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 20.03 10,316,266.77 20.07 3,623,148.07 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

15.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2563 ปี 2562 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้  92,108,589.61  43,692,138.31 
หกั ก าไรจากการไดร้บัส่งเสรมิการลงทุน  (40,613,204.12)  (25,641,356.04) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้- สุทธ ิ  51,495,385.49  18,050,782.27 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษี 20.00 10,299,077.10 20.00 3,610,156.45 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถน ามา
หกัในการค านวณก าไรทางภาษี  (965,772.00)  94,089.68 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 18.12 9,333,305.10 20.52 3,704,246.13 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัย่อย มรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ีเกดิจากขาดทุนทางภาษี
ทีย่งัไม่ไดใ้ช ้จ านวนเงนิ 200.85 ลา้นบาท และ 256.65 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อย ไม่ไดบ้นัทกึ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี เน่ืองจากบรษิทัยอ่ย พจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามน่าจะเป็นไม่ถงึระดบัความเป็นไป
ไดค่้อนข้างแน่ทีบ่รษิทัย่อย จะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้รอการตดับญัชมีาใช้
ประโยชน์ 

 
15.4 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษีเงนิได้นิติบุคคลจากก าไรสุทธติามบญัช ีภายหลงัปรบัปรุงด้วยรายการที่ไม่ถือ
เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกัไดแ้ก่ ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่าย         
ทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าด้วยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ 
 วนัทีร่ายงาน 
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16. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1.20 - 1.95 1.95 - 2.45 18,000,000.00 109,500,000.00 18,000,000.00 40,000,000.00 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยส์องแห่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งต้นค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย และค ้าประกนัโดย บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด 

  
17. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
เจา้หน้ีการค้า     
เจา้หน้ีการค้า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 40,072,488.46 53,515,829.46 26,914,916.50 36,229,000.92 
เจา้หน้ีการค้า - บรษิทัอื่น  42,462,990.06 48,992,073.04 18,072,286.40 18,314,058.89 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 82,535,478.52 102,507,902.50 44,987,202.90 54,543,059.81 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น     
เจา้หน้ีอื่น  4,640,018.83 4,930,715.54 4,038,983.63 3,991,416.89 
ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย  8,564,788.75 8,654,674.71 3,836,257.69 3,101,516.39 
โบนสัคา้งจ่าย 12,145,744.33 - 10,406,733.33 - 
เจา้หน้ีค่าทรพัยส์นิ 186,180.00 1,514,321.77 - 1,184,219.28 
รายไดร้บัล่วงหน้า 642,772.96 1,030,697.26 360,636.85 364,273.56 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 26,179,504.87 16,130,409.28 18,642,611.50 8,641,426.12 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 108,714,983.39 118,638,311.78 63,629,814.40 63,184,485.93 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 
ยอดคงเหลอืต้นปี 260,966,300.00 322,433,100.00 
หกั   จ่ายคนืระหว่างปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) 
รวม 199,499,500.00 260,966,300.00 
หกั   ส่วนทีค่รบก าหนดช าระในหน่ึงปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) 

สุทธ ิ 138,032,700.00 199,499,500.00 

บรษิทัย่อย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงัน้ี.- 

วงเงนิ 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์

อตัรา
ดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

หลกัทรพัย ์
ค ้าประกนั 

430 จ่ายช าระคนื
เงนิกูย้มืระยะ

สัน้ 

4.77 จ่ายช าระคนืเงนิต้นเป็นรายไตรมาสๆ ละ 
15,366,700 บาท เริม่ช าระเงนิต้นงวด
แรกในวนัที ่30 มถุินายน 2560 และจ่าย
ช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส เริม่จ่าย
ช าระงวดแรกสิน้เดอืนมถุินายน 2557 

ภายในวนัที ่29 
มนีาคม 2567 

บรษิทัใหญ่
ล าดบัสูงสุด 

 

19.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สทุธิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ  ตามข้อก าหนดของ
พระราชบญัญตัคุิม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนกังาน
ตามสทิธแิละอายุงาน 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 49,514,218.00 32,102,438.00 29,870,344.00 18,409,937.00 
ต้นทุนบรกิารในอดตี - 10,271,190.00 - 5,877,532.00 
ต้นทุนบรกิารในปัจจุบนั 4,598,688.99 3,884,917.48 2,574,733.00 2,161,207.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 771,906.00 1,085,575.73 462,984.00 638,756.00 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายในระหว่างปี (4,504,316.05) (1,993,197.55) (3,057,176.70) - 
(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังาน 136,387.06 4,163,294.34 2,227,250.70 2,782,912.00 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  50,516,884.00 49,514,218.00 32,078,135.00 29,870,344.00 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระในหน่ึงปี (1,206,147.00) (1,944,831.00) (723,465.00) (634,703.00) 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
        ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธ ิ

 
49,310,737.00 

 
47,569,387.00 

 
31,354,670.00 

 
29,235,641.00 
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19.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สทุธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ในงบการเงนิรวมระยะเวลาประมาณ 10 - 11 ปี และในงบการเงนิเฉพาะกจิการระยะเวลาประมาณ 10 ปี  

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งต้น แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรหรอืขาดทุน :     
   ต้นทุนขายและบรกิาร 4,377,279.98 12,217,056.24 2,505,442.00 6,965,229.00 

     ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 315,875.00 903,632.98 185,306.00 592,259.00 
     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 677,440.01 2,120,993.99 346,969.00 1,120,007.00 

     รวม 5,370,594.99 15,241,683.21 3,037,717.00 8,677,495.00 

ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
     (ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิากภาษี 109,109.66 3,330,635.46 1,781,800.56 2,226,329.60 
 

 ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

 หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สมมตฐิานทางการเงนิ 1,847,039.00 5,143,284.00 1,162,581.00 3,055,838.00 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (1,592,955.94) (253,083.66) 1,182,365.70 (278,861.00) 

  สมมตฐิานประชากร (117,696.00) (726,906.00) (117,696.00) 5,935.00 

  รวม 136,387.06 4,163,294.34 2,227,250.70 2,782,912.00 
 

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
อตัราคดิลด * (รอ้ยละ)  1.20 - 1.23 1.55 - 1.58 1.20 1.55 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 2.50 - 3.50 2.50 - 3.50 3.50 3.50 
อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60 60 60 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน** (รอ้ยละ) 0 - 25 0 - 25 0 - 18 0 - 20 
อตัรามรณะ *** TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 

* อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  
** ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการท างานของพนักงาน 
*** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 
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19.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สทุธิ (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจจะเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที่ จะมผีลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบั
ผลประโยชน์พนกังาน ทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปน้ี.- 

ผลกกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
อตัราคดิลด     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (5,015,321.00) (4,788,740.00) (3,151,908.00) (2,846,967.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 5,845,444.00 5,576,718.00 3,672,796.00 3,320,030.00 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 5,656,121.00 5,403,149.00 3,547,814.00 3,218,946.00 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (4,962,381.00) (4,741,335.00) (3,114,806.00) (2,822,491.00) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (5,201,958.00) (4,982,017.00) (3,265,247.00) (2,958,587.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 1,765,195.00 1,687,499.00 1,106,866.00 1,020,925.00 

แมว้่าการวเิคราะหน้ี์ไม่ไดค้ านึงการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 

 
20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

20.1 บรษิทัฯ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงนิปันผลได้ 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถ้วนแลว้ 

20.2 บรษิทัย่อย  

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยต้องจดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนผลก าไร ซึง่บรษิทัท ามาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปันผลจนกว่าทุน
ส ารองนัน้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปหกักบั
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได้ 
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21. ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู

และงานระหว่างท า (1,255,805.58) (1,565,584.60) 1,500,264.51 (1,049,165.40) 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 687,655,619.34 679,386,625.19 385,759,995.08 346,445,826.62 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 207,319,075.74 183,410,180.02 109,329,779.81 89,981,066.61 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 61,153,949.11 59,603,658.78 15,386,763.95 14,542,726.08 
ต้นทุนทางการเงนิ 14,972,188.25 22,267,483.00 404,876.68 1,931,060.25 

 
22. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 

บรษิทัฯ ไดร้บับตัรส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน โดยไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรบักจิการผลติกล่องกระดาษ ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี.- 

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได้ 

2186 (2)/2554 29 กนัยายน 2554 บรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ตุลาคม 2556 
1218 (2)/2558 24 กุมภาพนัธ ์2558 บรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ากดั (มหาชน) กุมภาพนัธ ์2562 

 
สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการส่งเสรมิการลงทุนทีส่ าคญั มดีงัน้ี.- 

1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
มกี าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิ และวสัดุจ าเป็นทีต่้องน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพือ่ใชใ้นการผลติ
เพื่อสง่ออกเป็นระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรส่งเสรมิฯ (ไดร้บัยกเวน้เฉพาะบตัรสง่เสรมิเลขที ่2186 (2)/2554) 

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25  ของเงนิลงทุนนอกเหนือ
การหกัค่าเสื่อมราคาตามปกต ิ
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22. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน และส่วนที่
ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ดงัต่อไปน้ี.- 

 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
กจิการที่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กจิการที่ไม่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ รวม 

รายไดร้วม 304,428 906,478 1,210,906 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย (262,280) (846,338) (1,108,618) 
ต้นทุนทางการเงนิ (183) (14,789) (14,972) 
ภาษเีงนิได้ - (10,316) (10,316) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 41,965 35,035 77,000 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - (109) (109) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 41,965 34,926 76,891 

 

 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 
กจิการที่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กจิการที่ไม่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ รวม 

รายไดร้วม 304,428 371,833 676,261 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย (262,280) (321,468) (583,748) 
ต้นทุนทางการเงนิ (183) (222) (405) 
ภาษเีงนิได้ - (9,333) (9,333) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 41,965 40,810 82,775 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - (1,782) (1,782) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 41,965 39,028 80,993 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งต้นจดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงัน้ี คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรไปยงัส่วนนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรตามสดัส่วนของรายไดแ้ต่ละส่วน 
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23. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปี ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ   (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัที่ถือโดยบุคคล ภายนอกที่ออกในระหว่างปี            
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 76,999,571.44 8,883,295.83 82,775,284.51 39,987,892.18 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้  
(หน่วย : หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (หน่วย : บาทต่อหุน้) 0.257 0.030 0.276 0.133 

 
24. เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ  บรษิทัย่อย และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืน ในอตัรา         
รอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน กองทุนส ารองเลีย้งชพีน้ี บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 
3.52 ลา้นบาท และ 3.42 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
25. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีผู่้มอี านาจ
ตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรร
ทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้น้ีผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบรษิทั คอื คณะกรรมการของบรษิทั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ผลติกล่องกระดาษ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสี่วนงานธุรกจิเพยีงส่วนงานเดยีว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
มสี่วนงานทางภูมศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้รายได ้ ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกจิและส่วนงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้

 
 
 
 
 



 

รบัรองว่าถูกต้อง  ลงชือ่...................................................................กรรมการ 
หน้า 59 จาก 64 

26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

26.1 มูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรม 

 มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นมลูค่าที่
ใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชี 

26.2 วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งดา้นการเงนิในด้านต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด 
(ซึง่ประกอบดว้ยความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย) และความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 
นโยบายการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนจาก
ตลาดการเงนิทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ไดโ้ดยใหม้ผีลกระทบดา้นลบต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิน้อยทีสุ่ด 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหน้ีการคา้
และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น เงนิใหกู้ย้มื เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูย้มืระยะยาว และ
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมีนโยบายการ
บรหิารความเสีย่งดงัน้ี 

26.3 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งในการสญูเสยีทางการเงนิหากลูกคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามพนัธะสญัญา
ต่างๆ อนัเน่ืองมาจากเครื่องมอืทางการเงนิ โดยความเสีย่งดงักล่าวประกอบดว้ย ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น            
เงนิฝากกบัธนาคาร และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น โดยความเสีย่งสงูสุดจากความเสีย่งดา้นเครดติมมีลูค่าจ ากดัเท่ากบั
มลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ทัง้น้ี ไม่รวมถงึตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

26.3.1 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมุนเวียนอืน่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บรหิารความเสีย่งโดยใชน้โยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่ออย่างเหมาะสม และ
ไม่คาดว่าจะเกดิผลขาดทุนทางการเงนิอย่างมสีาระส าคญัจากการใหส้นิเชื่อทางการคา้ นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
มกีารตดิตามยอดคงคา้งของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่นอย่างสม ่าเสมอ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน โดยอตัราการตัง้ส ารองของผลขาดทุน
ดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ค านวณโดยพจิารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลกูค้าทีม่ี
รปูแบบของความเสีย่งดา้นเครดติทีค่ลา้ยคลงึกนั และอนัดบัความน่าเชื่อถอืของลกูคา้ 

26.4 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

26.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีมู่ลค่ายุตธิรรมหรอืกระแสเงนิสดในอนาคตจะมคีวามผนัผวน เน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเจ้าหน้ีการค้าในต่างประเทศ และเจา้หน้ีจาก
การซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศจากการด าเนินงานโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

26.4 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด (ต่อ) 

26.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (ต่อ) 

 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความ
เสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ อตัราแลกเปลีย่น 
สกุลเงนิ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

หน้ีสินทำงกำรเงิน       

ดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 1,493,071 1,709,185 852,286 1,093,198 30.21 30.33 
เยน 421,070 1,051,690 421,070 5,490 0.29 0.28 
 
การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอีย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรม
ของหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

26.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยที่ส าคญัอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเงนิฝากธนาคาร เงนิให้กู้ยมื             
เงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาว สนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส่วนใหญ่มอีตัรา
ดอกเบี้ยทีป่รบัขึ้นลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบี้ยคงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยโดยการจดัหาเงนิกูย้มืที่มที ัง้อตัราดอกเบี้ยตามอตัราคงที่
และอตัราดอกเบี้ยตามอตัราผนัแปรในสดัส่วนที่เหมาะสม โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการรกัษาสมดุล
ระหว่างแหล่งทีม่ากบัการใชเ้งนิทุนโดยหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยตามอตัราคงที่ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบี้ย และส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบี้ยคงทีส่ามารถแยกตามวนัที่ครบก าหนด 
หรอืวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถงึก่อน) ได้ดงัน้ี 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

26.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัจดัประเภทตามอตัราดอกเบี้ยได ้ดงัน้ี.- 

 งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย 

ไมม่อีตัรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย
ที่แทจ้รงิ 

รอ้ยละ (ต่อปี) 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัย์ทำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 35,496 33,507 69,003 0.05 - 0.10 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ - - - - 220,023 220,023 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - - - 375 -  375 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 18,000 - 18,000 1.20 - 1.95 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 320,000 - 320,000 0.42 - 1.14 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 108,715 108,715 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 1,025 801 - - - 1,826 4 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  61,467 138,033 - - - 199,500 Fixed 4.77 

 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย 

ไมม่อีตัรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย
ที่แทจ้รงิ 

รอ้ยละ (ต่อปี) 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัย์ทำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 22,803 14,543 37,346 0.10 - 1.59 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ - - - - 188,506 188,506 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - - - 921 - 921 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 109,500 - 109,500 1.95 - 2.45 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 200,000 - 200,000 1.46 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 118,638 118,638 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  61,467 199,499 - - - 260,966 Fixed 4.77 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

26.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัจดัประเภทตามอตัราดอกเบี้ยได ้ดงัน้ี.- (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย 
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย
ที่แทจ้รงิ 

รอ้ยละ (ต่อปี) 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัย์ทำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 30,430 4,858 35,288 0.05 - 0.10 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น  - สทุธ ิ - - - - 120,895 120,895 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - - - 283 - 283 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 18,000  - 18,000 1.20 - 1.95 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 63,630 63,630 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 680 319 - - - 999 4 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย 
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย
ที่แทจ้รงิ 

รอ้ยละ (ต่อปี) 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัย์ทำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 22,073 3,466 25,539 0.10 - 1.59 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น  - สทุธ ิ - - - - 103,640 103,640 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - - - 624 - 624 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 40,000 - 40,000 1.95 - 2.45 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 63,184 63,184 - 

 
การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิกูย้มืจากการเปลีย่นแปลง

ของอตัราดอกเบี้ยทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 
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26. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

26.5 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีารติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะการจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะสัน้
และเงนิกู้ยมืระยะยาวอย่างใกล้ชดิ แมว้่าหน้ีสนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นหน้ีสนิระยะสัน้ อย่างไรก็
ตาม  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามสามารถในการเขา้ถงึแหล่งหาเงนิทุนทีห่ลากหลายอย่างเพยีงพอ จงึยงัสามารถ
บรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคล่องไดอ้ย่างเป็นปกต ิ

รายละเอยีดการครบก าหนดช าระของหน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธข์องบรษิทั ฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2563 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 
เมื่อทวง
ถาม 

ไม่เกนิ 
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 18,000 - - - 18,000 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 320,000 - - - 320,000 
เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น - 108,715 - - 108,715 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 1,025 801 - 1,826 
เงนิกูย้มืระยะยาว - 61,467 138,033  199,500 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 338,000 171,207 138,834 - 648,041 

 
 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
เมื่อทวง
ถาม 

ไม่เกนิ 
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากธนาคาร 18,000 - - - 18,000 
เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีอื่น - 63,630 - - 63,630 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 680 319 - - 999 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 18,680 63,949 - - 82,629 

 
26.6 มูลค่ำยติุธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเครื่องมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ เงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืมี
อตัราดอกเบี้ยใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทาง
การเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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หน้า 64 จาก 64 

27.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

ภาระผกูพนั 

27.1 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจกัร ดงัน้ี.- 

 สกุลเงนิ ปี 2563 ปี 2562 
บรษิทัฯ ลอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 77,000 46,705 
 บาท 1,292,000 - 
บรษิทัย่อย ลอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 515,900 - 
 เยน 35,600,000 - 
 บาท 303,400 - 

 
หน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

27.2  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัอยู่กบัธนาคาร ดงัน้ี.- 

 ปี 2563 ปี 2562 
 บาท ลอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา บาท 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ     
บรษิทัย่อย - 5,261.23 - 
ภาระผกูพนัตามหนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ    
บรษิทัฯ 6,749,100.00 - 6,728,400.00 
บรษิทัย่อย 6,700,000.00 - 6,700,000.00 

27.3 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการเข้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อบรษิทัย่อย จ านวนเงนิ 218 ลา้นบาท 
 
28.  กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเป็น 1.38 : 1  และ 1.70 : 1  
และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.18 : 1 และ 0.23 : 1 ตามล าดบั 

 
29. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2564 
 
 













S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2020

December 31, 2020 December 31, 2019 January 1, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019

Note (Restated) (Restated)

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 8 69,003,279.51        37,346,144.01        28,737,713.61       35,288,507.92        25,538,737.85        

Trade accounts and other current receivable - net 7.2, 9 220,023,335.85      188,505,967.52      203,275,197.31     120,894,872.10      103,640,312.12      

Inventories - net 10 164,605,598.07      167,692,793.85      192,159,775.13     73,456,083.05        70,149,217.42        

Long - term loans to employees - current portion 260,507.57            539,151.32            996,457.14           250,283.63            340,170.75            

Other current assets 267,794.78            251,867.39            263,514.98           19,888.59              32,830.90              

Total current assets 454,160,515.78      394,335,924.09      425,432,658.17     229,909,635.29      199,701,269.04      

NON - CURRENT ASSETS

Investment in subsidiary 11 -                       -                       -                     500,100,399.40      500,100,399.40      

Long - term loans to employees - net 114,510.04            382,101.35            584,086.90           33,143.00              284,077.01            

Investment property - net 12 14,298,750.00        14,298,750.00        14,298,750.00       -                       -                       

Property, plant and equipment - net 4, 7.2, 13 773,943,732.60      791,583,190.68      791,180,437.35     182,757,948.84      149,022,430.22      

Right-of-use assets - net 5.2, 14 1,790,821.55          -                       -                     979,463.26            -                       

Intangible assets - net 608,400.27            3,923,853.92          7,225,489.38        140,782.82            1,348,934.82          

Deferred tax assets 15 7,940,908.19          8,204,202.32          4,804,512.76        7,242,791.13          6,104,950.85          

Other non - current assets 669,095.92            919,726.72            996,125.56           392,903.70            310,681.27            

Total non - current assets 799,366,218.57      819,311,824.99      819,089,401.95     691,647,432.15      657,171,473.57      

TOTAL ASSETS 1,253,526,734.35    1,213,647,749.08    1,244,522,060.12  921,557,067.44      856,872,742.61      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2020

December 31, 2020 December 31, 2019 January 1, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019

Note (Restated) (Restated)

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Short - term loans from financial institutions 16 18,000,000.00        109,500,000.00      277,574,258.45     18,000,000.00        40,000,000.00        

Trade accounts and other current payable 7.2, 17 108,714,983.39      118,638,311.78      143,145,872.07     63,629,814.40        63,184,485.93        

Current portion of

Long - term loan from financial institution 18 61,466,800.00        61,466,800.00        61,466,800.00       -                       -                       

Lease liabilities 5.2, 14 1,025,475.88          -                       -                     680,289.48            -                       

Short - term loan from related company 7.2 320,000,000.00      200,000,000.00      -                     -                       -                       

Accrued corporate income tax 4,916,863.73          3,250,817.26          2,600,626.98        4,916,863.73          3,250,817.26          

Provision of current liabilities for employee benefit 19 1,206,147.00          1,944,831.00          -                     723,465.00            634,703.00            

Accrued dividend 20,535,329.42        20,536,148.42        20,536,450.82       20,535,329.42        20,536,148.42        

Other current liabilities 3,080,825.68          1,696,431.84          2,136,452.39        1,080,078.68          706,539.57            

Total current liabilities 538,946,425.10      517,033,340.30      507,460,460.71     109,565,840.71      128,312,694.18      

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loan from financial institution - net 18 138,032,700.00      199,499,500.00      260,966,300.00     -                       -                       

Lease liabilities - net 5.2, 14 800,888.69            -                       -                     318,665.35            -                       

Provision of non - current liabilities 

for employee benefit - net 19 49,310,737.00        47,569,387.00        32,102,438.00       31,354,670.00        29,235,641.00        

Total non - current liabilities 188,144,325.69      247,068,887.00      293,068,738.00     31,673,335.35        29,235,641.00        

TOTAL LIABILITIES 727,090,750.79      764,102,227.30      800,529,198.71     141,239,176.06      157,548,335.18      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2020

December 31, 2020 December 31, 2019 January 1, 2019 December 31, 2020 December 31, 2019

Note (Restated) (Restated)

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital

Authorized share capital

300,000,000 Common Shares of Baht 1 each 300,000,000.00      300,000,000.00      300,000,000.00     300,000,000.00      300,000,000.00      

Issued and paid - up share capital

300,000,000 Common Shares of Baht 1 each 300,000,000.00      300,000,000.00      300,000,000.00     300,000,000.00      300,000,000.00      

Share premium on common shares 278,374,901.60      278,374,901.60      278,374,901.60     278,374,901.60      278,374,901.60      

Retained earnings (deficit)

Appropriated - Legal reserve 20 30,000,000.00        30,000,000.00        30,000,000.00       30,000,000.00        30,000,000.00        

Unappropriated  (84,282,526.78)  (161,282,098.22)  (170,165,394.05) 176,812,663.42      94,037,378.91        

Other components of shareholders' equity 2,343,608.74          2,452,718.40          5,783,353.86         (4,869,673.64)  (3,087,873.08)

Total equity of the Company 526,435,983.56      449,545,521.78      443,992,861.41     780,317,891.38      699,324,407.43      

Non - controlling  interests -                       -                       -                     -                       -                       

Total shareholders' equity 526,435,983.56      449,545,521.78      443,992,861.41     780,317,891.38      699,324,407.43      

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 1,253,526,734.35    1,213,647,749.08    1,244,522,060.12  921,557,067.44      856,872,742.61      

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. -                       -                       
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Unit : Baht

Note 2020 2019 2020 2019

REVENUES

Sales income and proceeds from services 7.1 1,205,752,315.96  1,076,928,222.56  675,157,853.86     547,627,266.39     

Other incomes 7.1 5,153,863.15        6,658,864.43        1,102,796.56        3,600,254.82        

TOTAL REVENUES 1,210,906,179.11  1,083,587,086.99  676,260,650.42     551,227,521.21     

EXPENSES

Cost of sales and services 7.1 1,000,806,728.21  949,134,142.43     528,650,293.61     458,795,864.44     

Distribution costs 44,516,417.11      41,544,254.68      19,674,987.87      16,962,567.79      

Administrative expenses 7.1 63,295,007.33      58,134,762.98      35,421,902.65      29,845,890.42      

TOTAL EXPENSES 1,108,618,152.65  1,048,813,160.09  583,747,184.13     505,604,322.65     

PROFIT FROM OPERATING 102,288,026.46     34,773,926.90      92,513,466.29      45,623,198.56      

Finance cost 7.1 (14,972,188.25) (22,267,483.00)     (404,876.68)         (1,931,060.25)       

PROFIT BEFORE  INCOME TAX 87,315,838.21      12,506,443.90      92,108,589.61      43,692,138.31      

Income tax (expenses) income 15.2 (10,316,266.77) (3,623,148.07)       (9,333,305.10) (3,704,246.13)

NET PROFIT FOR THE YEAR 76,999,571.44      8,883,295.83 82,775,284.51      39,987,892.18      

OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Other comprehensive income not to be reclassified 

to profit or loss in subsequent year :

Defined benefit plan remeasurement 

gains (loss)  - net of income tax 15.2  (109,109.66)  (3,330,635.46)  (1,781,800.56) (2,226,329.60)
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 76,890,461.78      5,552,660.37        80,993,483.95      37,761,562.58      

NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO : 

Owners of the Company 76,999,571.44      8,883,295.83        

Non - controlling interersts -                     -                     
NET PROFIT FOR THE YEAR 76,999,571.44      8,883,295.83        

COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO : 

Owners of the Company 76,890,461.78      5,552,660.37        

Non - controlling interersts -                     -                     
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR 76,890,461.78      5,552,660.37        

BASIC EARNINGS PER SHARE (BAHT : SHARES)

Equity holders of the parent company 23 0.257 0.030 0.276 0.133 

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Other components of 

shareholders' equity

Issued and paid - up Appropriated Defined benefit plan 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated remeasurement gains (loss) Total

Beginning balance as at January 1, 2019 (Before restated) 300,000,000.00    278,374,901.60  30,000,000.00   ############ 5,783,353.86                 441,501,446.34   

Cumulative effect of correction of significant error for 4 -                    -                 -                2,491,415.07    -                              2,491,415.07      

Beginning balance as at January 1, 2019 (After restated) 300,000,000.00    278,374,901.60  30,000,000.00   ############ 5,783,353.86                 443,992,861.41   

Comprehensive income (loss) for the year

Net profit -                    -                 -                8,883,295.83    -                              8,883,295.83      

Other comprehensive income (loss) -                    -                 -                -                (3,330,635.46)                 (3,330,635.46)     

Ending balance as at December 31, 2019 300,000,000.00    278,374,901.60  30,000,000.00   ############ 2,452,718.40                 449,545,521.78   

Comprehensive income (loss) for the year

Net profit -                    -                 -                76,999,571.44   -                              76,999,571.44     

Other comprehensive income (loss) -                    -                 -                -                (109,109.66)                   (109,109.66)        

Ending balance as at December 31, 2020 300,000,000.00    278,374,901.60  30,000,000.00   (84,282,526.78)  2,343,608.74                 526,435,983.56   

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Other components of 

shareholders' equity

Issued and paid - up Appropriated Defined benefit plan 

Note share capital Share premium Legal reserve Unappropriated remeasurement gains (loss) Total

Beginning balance as at January 1, 2019 300,000,000.00       278,374,901.60   30,000,000.00     54,049,486.73     (861,543.48)                   661,562,844.85   

Comprehensive income (loss) for the year

Net profit -                       -                   -                   39,987,892.18     -                              39,987,892.18     

Other comprehensive income (loss) -                       -                   -                   -                   (2,226,329.60)                 (2,226,329.60)     

Ending balance as at December 31, 2019 300,000,000.00       278,374,901.60   30,000,000.00     94,037,378.91      (3,087,873.08) 699,324,407.43   

Comprehensive income (loss) for the year

Net profit -                       -                   -                   82,775,284.51     -                              82,775,284.51     

Other comprehensive income (loss) -                       -                   -                   -                   (1,781,800.56)                 (1,781,800.56)     

Ending balance as at December 31, 2020 300,000,000.00       278,374,901.60   30,000,000.00     176,812,663.42    (4,869,673.64) 780,317,891.38   

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Note 2020 2019 2020 2019

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Profit before income tax 87,315,838.21    12,506,443.90    92,108,589.61    43,692,138.31    

Reconciliations of net profit (loss) to net cash provided 

by (used in) operating activities

Depreciation 13, 14 57,838,495.46    56,288,481.89    14,178,611.95    13,334,574.51    

Amortization of intangible assets 3,315,453.65      3,315,176.89      1,208,152.00      1,208,151.57      

Allowances for obsolete goods 10 2,294,671.03      2,812,348.65      787,724.91        542,045.07        

Allowances for obsolete goods (reversal) 10 (2,192,159.82)     (804,609.55)       (515,861.14)       -                   

(Gain) loss from disposal of fixed assets (2,427,336.33)     33,210.68          (9,409.33)           (81,248.58)         

Unrealized (gain) loss from exchange rate (394,628.29)       (110,592.92)       (166,810.30)       (70,952.71)         

Provision for employee benefit 19 5,370,594.99      15,241,683.21    3,037,717.00      8,677,495.00      

Interest income (70,927.24)         (126,338.92)       (51,816.07)         (77,034.29)         

Interest expenses 14,972,188.25    22,267,483.00    404,876.68        1,931,060.25      

Profit from operating activities before changes

in operating assets and liabilities 166,022,189.91   111,423,286.83   110,981,775.31   69,156,229.13    

Decrease (Increase) in operating assets

Trade accounts and other current receivable (32,683,158.48)   (9,182,539.21)     (18,204,800.13)   (15,354,219.89)   

Inventories 2,984,684.57      22,459,242.18    (3,578,729.40)     28,447,178.28    

Other current assets (15,927.39)         11,647.59          12,942.31          (5,364.95)           

Other non - current assets 250,630.80        76,398.84          (82,222.43)         154,000.00        

Increase (Decrease) in operating liabilities
Trade accounts and other current payable (7,907,942.31)     (25,729,112.97)   1,796,358.05      (229,854.13)       

Other current liabilities 1,384,393.84      (440,020.55)       373,539.11        (111,612.17)       

Employee benefits paid during the year 19 (4,504,316.05)     (1,993,197.55)     (3,057,176.70)     -                   

Cash provided by (used in) operating activities 125,530,554.89   96,625,705.16    88,241,686.12    82,056,356.27    

Interest paid (15,168,347.67)   (22,449,659.17)   (348,746.57)       (2,040,049.26)     

Income tax paid (8,359,648.77)     (5,539,988.47)     (8,359,648.77)     (5,539,988.47)     

Net cash provided by (used in) operating activities 102,002,558.45   68,636,057.52    79,533,290.78    74,476,318.54    

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

Consolidated

Note 2020 2019 2020 2019

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Payment of loans to employees -                   (568,900.00)       -                   (568,900.00)       

Receipt of loans to employees 546,235.06        1,228,191.37      340,821.13        636,388.72        

Interest income 70,927.24          126,338.92        51,816.07          77,034.29          

Payments of asset payable (1,514,321.77)     -                   (1,184,219.28)     -                   

Acquisition of fixed assets 13 (48,785,632.95)   (31,522,797.75)   (46,518,064.13)   (18,200,839.06)   
Acquisition of intangible assets -                   (13,541.43)         -                   -                   

Cash received from disposal of fixed assets 13,474,988.47    264,442.62        324,944.50        81,258.58          

Net cash provided by (used in) investing activities (36,207,803.95)   (30,486,266.27)   (46,984,701.71)   (17,975,057.47)   

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase (Decrease) in short - term loans from 

financial institutions (91,500,000.00)   (168,074,258.45)  (22,000,000.00)   (54,074,258.45)   

Repayments for long - term loans from 

financial institutions 18 (61,466,800.00)   (61,466,800.00)   -                   -                   

Received from short - term loan from related company 7.2 120,000,000.00   200,000,000.00   -                   -                   

Cash paid for lease liabilities (1,170,000.00)     -                   (798,000.00)       -                   

Dividend paid (819.00)             (302.40)             (819.00)             (302.40)             

Net cash  provided by (used in) financing activities (34,137,619.00)   (29,541,360.85)   (22,798,819.00)   (54,074,560.85)   

Net cash and cash equivalent increase (decrease) 31,657,135.50    8,608,430.40      9,749,770.07      2,426,700.22      

Cash and cash equivalents as at beginning balance 8 37,346,144.01    28,737,713.61    25,538,737.85    23,112,037.63    

Cash and cash equivalents as at ending balance 8 69,003,279.51    37,346,144.01    35,288,507.92    25,538,737.85    

Supplemental  disclosures of cash flows information

1. Non - cash transactions (unit : baht)

The Company and its subsidiary purchased 

fixed assets on credit 17 186,180.00        1,514,321.77      -                   1,184,219.28      

Transfer deposit to fixed assets 13 1,165,790.15      23,951,769.00    950,240.15        23,951,769.00    
2. Unutilized credit facilities for future working capital

(unit : million baht) 1,086                1,189                774                  777                  

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. 
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S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 
 
1.  GENERAL INFORMATION 

1.1  General information about the Company 

The Company converted to be a public company limited under Public Company Act with the Ministry of 
Commerce on April 20, 1994. The Company's head office is located at No. 119, Karnjanavanich Road, 
Takarm, Hadyai, Songkhla and its branch office is located in Sinsakhon Printing City Industrial Estate, No. 
30/32, Moo 1, Kokkharm Subdistrict, Muang Samutsakorn District, Samutsakorn.  

The subsidiary is located in Sinsakhon Printing City Industrial Estate, No. 30/32, Moo 1, Kokkharm 
Subdistrict, Muang Samutsakorn District, Samutsakorn. 

The Company is a subsidiary of Oji Holdings Corporation Company Limited registered in Japan, holding 
75.72% of the Company's authorized capital. 

The Company and its subsidiary operate in offset printing business, and manufacture corrugated and duplex 
board packaging products. 

1.2  Coronavirus Disease 2019 Pandemic 

The Coronavirus disease 2019 pandemic (COVID-19) in Thailand and other countries is continuing to 
evolve widely, resulting in an economic slowdown and adversely impacting most businesses and industries. This 
situation may bring uncertainties and have an impact on the environment in which the group operates. The 
Company’s and its subsidiary’s management have continuously monitored ongoing developments and 
evaluated its operation and the management must use estimate and judgement in respect of various issues 
as the situation has evolved. 

 
2.  BASIS OF PREPARATION 

2.1  Basis of preparation 

The statutory financial statements are prepared in the Thai language.  This English translation of the 
financial statements has been prepared for the convenience of readers not conversant with the Thai 
language. 

The consolidated and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial 
Reporting Standards under the Accounting Act B.E. 2543 (2000) being those Thai Accounting Standards 
issued under the Accounting Profession Act B.E. 2547 (2004) including related interpretations and 
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions ("TFAC") and the Regulation of The 
Stock Exchange of Thailand (SET) dated October 2, 2017, regarding the preparation and submission of 
financial statements and reports for the financial position and results of operations of the listed companies 
B.E. 2560 and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the 
Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992). 
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2.  BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.1  Basis of preparation (Con’t) 

The consolidated and separate financial statements have been presented in accordance with Thai 
Accounting Standards No. 1 (Revised 2019) subject : “Presentation of Financial Statements” and the 
requirements of  The Department of Business Development announcement subject : “The mandatory items, 
have to be presented in the financial statements, No.3, B.E. 2562” dated December 26, 2019 under the 
Accounting Act B.E. 2543. which is effective for the preparation of financial statements of the Public 
Company Limited for the accounting period commencing on or after January 1, 2020. 

The consolidated and separate financial statements are presented in Thai Baht, which is the Company’s 
and its subsidiary’s functional currency unless otherwise stated. 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements  

a)  The consolidated financial statements included the accounts of the Company and its subsidiary, Sahakij 
Packaging Company Limited, which operates in printing business, manufactures corrugated and duplex 
board packaging products with the shareholding of 100% of authorized share capital. 

b) Subsidiary is all entities over which the Group has the power to govern the financial and operating 
policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the voting rights. 

c) The financial statement of this company has been consolidated from the date on which effective control 
is transferred to the Group and are no longer consolidated from the date of such control ceases. 

d) The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its 
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity.  
The existence and effect of potential voting rights that are currently exercisable or convertible are 
considered when assessing whether the Group controls another entity.   

The acquisition date is the date on which control is transferred to the acquirer. Judgment is applied in 
determining the acquisition date and determining whether control is transferred from one party to 
another. 

e) Upon the loss of control, the Group derecognizes the assets and liabilities of the subsidiary, any non-
controlling interests and the other components of equity related to the subsidiary.  Any surplus or deficit 
arising on the loss of control is recognized in profit or loss.  If the Group retains any interest in the 
previous subsidiary, then such interest is measured at fair value at the date that control is lost.  
Subsequently, it is accounted for as an equity-accounted investee or as an available-for-sale financial 
asset depending on the level of influence retained. 

f) Non-controlling interests represent the portion of income or loss and net assets that is not held by the 
Group and are presented separately in the consolidated statement of income and within equity in the 
consolidated statement of financial position, separately from parent shareholders’ equity. 

At the acquisition date, the Group measures any non-controlling interest at its proportionate interest in 
the identifiable net assets of the acquiree. 

Changes in the Group’s interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for 
as equity transactions. 
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2.  BASIS OF PREPARATION (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements (Con’t) 

g) The financial statements of the subsidiary are prepared for the same reporting period as the Company 
and significant accounting policies as the Company for the same accounting items or similar accounting 
events. 

h) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary have been eliminated from 
the consolidated financial statements.  Book value of investments and shareholder’s equity of its 
subsidiary have also been eliminated from the consolidated financial statements. 

2.3 Principles of separate financial statements 

The separate financial statements, which present investments in subsidiary under the cost method less 
impairment losses, have been prepared solely for the benefit of the public. 

3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING TREATMENT GUIDANCE AS 
ANNOUNCED BY THE FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS 

3.1 Adoption of new accounting standards effective in the current year 

In current year, the Company and its subsidiary has applied the revised (revised 2019) and newly Thai 
Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS) Interpretations (SIC and TFRIC) and 
Accounting Treatment Guidance as announced by the Federation of Accounting Professions which are 
effective for fiscal periods beginning on or after 1 January 2020. 

The mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting 
Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, provision of 
interpretations and accounting guidance to users of accounting standards and clarifications directed towards 
disclosures in the condensed notes to interim financial information.  The adoption of these financial reporting 
standards does not have any significant impact on the financial statements of the Company and its 
subsidiary. 

However, some of these standards involve changes to key principles, as follows : 

3.1.1 The set of TFRSs related to financial instruments 
A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as 
follows : 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 32 (revised 2019) Financial Instruments: Presentation 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 7 (revised 2019) Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 (revised 2019) Financial Instruments 

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 16 (revised 2019) Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 (revised 2019) Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING TREATMENT GUIDANCE AS 
ANNOUNCED BY THE FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS (Con’t) 

3.1 Adoption of new accounting standards effective in the current year (Con’t) 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial 
instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the type of 
instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation 
of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations 
regarding the presentation and disclosure of financial instruments. 

The effects of the adoption of these accounting standards are described below: 

- Recognition of expected credit losses  

The Company and its subsidiary is to recognize an allowance for expected credit losses on its financial 
assets, and they are no longer necessary for a credit - impaired event to have occurred.  The Company 
and its subsidiary apply simplified approach to consider impairment of trade receivables. The Company 
and its subsidiary’s management has considered that the recognition of credit losses does not have any 
significant impact on the adjustment of retained earnings as at January 1, 2020. 

3.1.2 TFRS 16 Leases 

TFRS 16 supersedes TAS 17, Leases together with related Interpretations. The standard sets out the principles 
for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to recognize 
assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset is low 
value. 
However, accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will 
continue to classify leases as either operating or finance leases. 

The Company and its subsidiary adopted these financial reporting standards using the modified 
retrospective method of initial adoption of which the cumulative effect is recognized as an adjustment to the 
financial information as at January 1, 2020, and the comparative information was not restated.  The 
cumulative effect is presented in Notes 5 to the financial statements. 

3.1.3 Other new / amended standards 

The new and amended financial reporting standards that have no significant impact on the Group are: 

Thai Accounting Standards (“TAS”) 
TAS 12 (revised 2019) Income tax 
TAS 19 (revised 2019) Employee benefits 
TAS 23 (revised 2019) Borrowing cost 
TAS 28 (revised 2019) Investments in associated and joint ventures 

Thai Financial Reporting Standards (“TFRS”) 
TFRS 3 (revised 2019) Business combinations 
TFRS 11 (revised 2019) Joint arrangements 

Thai Financial Reporting Standard Interpretations (“TFRIC”) 
TFRIC 23 Uncertainty over income tax treatments 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING TREATMENT GUIDANCE AS 
ANNOUNCED BY THE FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS (Con’t) 

TAS 12 

TAS 12, Income tax 

Amendment to TAS 12, Income tax clarified that the income tax consequences of dividends of financial 
instruments classified as equity should be recognized according to where the past transactions or events 
that generated distributable profits were recognized. 

TAS 23 

TAS 23, Borrowing costs 

Amendment to TAS 23, Borrowing costs clarified that if a specific borrowing remains outstanding after the 
related qualifying asset is ready for its intended use or sale, it becomes part of general borrowings. 

TFRIC 23 

TFRIC 23, Uncertainty over income tax 

TFRIC 23, Uncertainty over income tax treatments explained how to recognize and measure deferred and 
current income tax assets and liabilities where there is uncertainty over a tax treatment. In particular,                            
it discusses: 

- that the Company and its subsidiary should assume a tax authority will examine the uncertain tax 
treatments and have full knowledge of all related information, i.e. that detection risk should be ignored. 

- that the Company and its subsidiary should reflect the effect of the uncertainty in its income tax 
accounting when it is not probable that the tax authorities will accept the treatment. 

- that the judgements and estimates made must be reassessed whenever circumstances have changed 
or there is new information that affects the judgements. 

 

3.2 Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives in response to 

the impact of the COVID-19 situation. 

 The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief 
measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19 situation”.  Its objectives are 
to alleviate some of the impact of applying certain financial reporting standards, and to provide clarification 
about accounting treatments during the period of uncertainty relating to this situation. 

On 22 April 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and it is effective for 
the financial statements prepared for reporting periods ending between January 1, 2020 and December 31, 2020. 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING TREATMENT GUIDANCE AS 
ANNOUNCED BY THE FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS (Con’t) 

3.2 Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives in response to 

the impact of the COVID-19 situation. (Con’t) 

The Company and its subsidiary has elected to apply the following temporary relief measures on accounting 
alternatives : 

- Not to take into account forward-looking information when determining expected credit losses, in cases 
where the Company and its subsidiary uses a simplified approach to determine expected credit losses. 

- Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired in accordance with 
TAS 36, Impairment of Assets. 

3.3 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted 

In current year, the Federation of Accounting Professions has issued Notification regarding the revised (revised 
2020) and newly Conceptual Framework for Financial Reporting Thai Accounting Standard (TAS), Thai 
Financial Reporting Standard (TFRS), Interpretations (TSIC and TFRIC) and Accounting Treatment Guidance 
which were announced and these have been published in the Royal Gazette which effective for the financial 
statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2021.  The Company and its subsidiary has not 
applied such standards before the effective period. 

The mentioned standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting 
Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, provision of 
interpretations and accounting guidance to users of accounting standards and clarifications directed towards 
disclosures in the notes to financial statements.  The management of the Company and its subsidiary believes 
they will not have any significant impact on the financial statements in the year in which they are adopted.  
However, some of these financial reporting standards involve changes to key principles, as discussed below: 

Conceptual Framework for Financial Reporting 

Revised Conceptual Framework for Financial Reporting added the following key principals and guidance: 
- Measurement basis, including factors in considering difference measurement basis 
- Presentation and disclosure, including classification of income and expenses in other comprehensive 

income 
- Definition of a reporting entity, which maybe a legal entity, or a portion of an entity 
- Derecognition of assets and liabilities 
The amendment also includes the revision to the definition of an asset and liability in the financial statements, 
clarification the role of management’s ability to maintain the entity’s economic resources, and uncertainty of the 
measurement in financial reporting. 
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3. ADOPTION OF NEW ACCOUNTING STANDARDS AND ACCOUNTING TREATMENT GUIDANCE AS 
ANNOUNCED BY THE FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS (Con’t) 

3.3 New Thai Accounting Standards announce during the year not yet adopted (Con’t) 

TAS 1 and TAS 8 

TAS 1 , Presentation of financial statements and TAS 8, Accounting policies, changes in accounting estimates 
and errors 

Amendment to TAS 1, Presentation of financial statements and TAS 8, Accounting policies, changes                                 
in accounting estimates and errors amended to definition of materiality. The amendment allows for a consistent 
definition of materiality throughout the Thai Financial Reporting Standards and the Conceptual Framework                          
for Financial Reporting. It also clarified when information is material and incorporates some of the guidance in 
TAS 1 about immaterial information. 

TFRS 3 

TFRS 3, Business combinations 

Amendment to TFRS 3, Business combinations amended the definition of a business which requires                              
an acquisition to include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability                 
to create outputs. The definition of the term ‘outputs’ is amended to focus on goods and services provided to 
customers and to exclude returns in the form of lower costs and other economic benefits. 

TFRS 9 and TFRS 7 

TFRS 9, Financial instruments and TFRS 7, Financial instruments: disclosures 

Amendment to TFRS 9, Financial instruments and TFRS 7, Financial instruments: disclosures amended to 
provide relief from applying specific hedge accounting requirements to the uncertainty arising from interest rate 
benchmark reform such as IBOR. The amendment also requires disclosure of hedging relationships directly 
affected by the uncertainty. 

This Thai accounting standard, Thai Financial Reporting Standard amd Interpretation has no impact to the 
Company and its subsidiary. 

 

4.           CORRECTION OF SIGNIFICANT ERROR 

In the first quarter of 2020, the Company discovered an prior year error in elimination of profit or loss and 
borrowing costs arising from related party transactions recognized in property, plant and equipment which 
in effect, the value of property, plant and equipment - net presented in the consolidated financial 
statements is lower at the amount of Baht 2.49 million. The Company made retrospective adjustment 
which the effects of the above correction can be summarized as follows : 

 Unit : Baht 

 Consolidated 
Statement of financial position as at December 31, 2018  
Property, plant and equipment - net 2,491,415.07 
Deficit - Unappropriated (2,491,415.07) 
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5.  CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF NEW 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS 

As described in Note 3 to the financial information, during the current period, the Company and its 
subsidiary has adopted financial reporting standards related to financial instruments and TFRS 16 which will  
have no effect to the retained earnings as at January 1, 2020 and no restatement to the comparative 
information. 

5.1 Financial Instrument 

 Classification and measurement 

The classifications, measurement basis and carrying values of financial assets in accordance with TFRS 9  
as at January 1, 2020, and with the carrying amounts under the former basis, are as follows : 

  Unit : Thousands Baht 
  Consolidated 

 
Carrying amounts 

under the former 
basis 

Classification and measurement in 
accordance with TFRS 9 

 
Fair value through 

profit or loss Amortized cost 
Financial assets as at January 1, 2020    
Cash and cash equivalents 37,346 - 37,346 
Trade accounts and other current receivable 188,506 - 188,506 
Long - term loans to employees  921 - 921 
Total 226,773 - 226,773 

Financial liabilities as at January 1, 2020    

Short - term loans from financial institutions 109,500 - 109,500 
Trade accounts and other current payable 118,638 - 118,638 
Short - term loan from related company 200,000 - 200,000 
Long - term loan from financial institution 260,966 - 260,966 
Total 689,104 - 689,104 
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5.  CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF NEW 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS  (Con’t) 

5.1 Financial Instrument (Con’t) 

  Unit : Thousands Baht 
  Separate 

 
Carrying amounts 
under the former 

basis 

Classification and measurement in 
accordance with TFRS 9 

 
Fair value through 

profit or loss Amortized cost 
Financial assets as at January 1, 2020    
Cash and cash equivalents 25,539 - 25,539 
Trade accounts and other current receivable 103,640 - 103,640 
Long - term loans to employees  624 - 624 
Total 129,803 - 129,803 

Financial liabilities as at January 1, 2020    

Short - term loans from financial institutions 40,000 - 40,000 
Trade accounts and other current payable 63,184 - 63,184 
Total 103,184 - 103,184 

Financial assets and financial liabilities which measured at amortize cost is closed to fair value. 

5.2 Leases 

 Upon the first time adoption of TFRS 16, the Company and its subsidiary recognized lease liabilities 
previously classified as operating leases at the present value of the remaining lease payments, discounted 
using incremental borrowing rates as at January 1, 2020. The weighted-average interest rate implicit in the 
lease applied to the lease liabilities is 4%. 

The measurement of lease liabilities at the January 1, 2020 are as follow : 

 

Unit : Thousands Baht 
Consolidated Separate 

Operating lease commitments as at December 31, 2019 3,899 2,450 
Less Short - term leases and leases of low-value assets (391) (182) 
Less Canceled lease (439) (439) 
Less Deferred interest (169) (88) 
Increase in lease liabilities due to TFRS 16 adoption 2,900 1,741 
Liabilities under finance lease agreements  
 as at December 31, 2019 - - 
Lease liabilities as at January 1, 2020 2,900 1,741 
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5.  CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF NEW 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS  (Con’t) 

5.2 Leases (Con’t) 

The measurement of lease liabilities at the January 1, 2020 are as follow : (Con’t) 

 

Unit : Thousands Baht 
Consolidated Separate 

Comprised of :   
Current lease liabilities 1,074 742 
Non - current lease liabilities 1,826 999 
Total 2,900 1,741 

 
The adjustments of right-of-use assets due to TFRS 16 adoption as at January 1, 2020 are summarized below : 

 

Unit : Thousands Baht 
Consolidated Separate 

Office equipments 1,159 - 
Vehicles 1,741 1,741 
Total right-of-use assets 2,900 1,741 

 
Impact on the financial information 

The adoption of Thai Financial Reporting Standard No. 16 has impact to the Company and its subsidiary’s 
statement of financial position as of January 1, 2020, are as follows : 

 Unit : Thousands Baht 
Consolidated 

 
 

The previous 
accounting policies 

Adjustment  
 
 

After adjustment 

Thai Financial 
Reporting Standard 

No. 16 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION    
Non - current assets    
Right-of-use assets - 2,900 2,900 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY   
Current liabilities    
Current portion of lease liabilities - 1,074 1,074 

Non - current liabilities    
Lease liabilities - net - 1,826 1,826 
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5.  CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF NEW 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS  (Con’t) 

5.2 Leases (Con’t) 

 Unit : Thousands Baht 
Separate 

 
 

The previous 
accounting policies 

Adjustment  
 
 

After adjustment 

Thai Financial 
Reporting Standard  

No. 16 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION    
Non - current assets    
Right-of-use assets - 1,741 1,741 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY   
Current liabilities    
Current portion of lease liabilities - 742 742 

Non - current liabilities    
Lease liabilities - net - 999 999 

 

6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

The consolidated and separate financial statements are prepared on the historical cost basis in measuring the 
value of the component of financial statements except as described in the each following accounting policies. 

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these 
financial statements and except a new accounting policy for the year 2020 as a result of the first adoption of 
revised and newly accounting standard as follows : 

- Lease 

- Financial instrument 

Details of the new accounting policies adopted by the Company and its subsidiary as disclosed in Notes 6.8 
and 6.20 to the financial statements respectively. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.1 Recognition of revenues and expenses 

Revenue is recognized when a customer obtains control of the goods or services in an amount that reflects 
the consideration to which the Company and its subsidiary expects to be entitled, excluding those amounts 
collected on behalf of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and 
volume rebates. 

Revenue from sales of goods is recognized when a customer obtains control of the goods, generally on 
delivery of the goods to the customers. 

Service revenue is recognized when services have been rendered taking into account the stage of 
completion. 

Interest income is recognized on a time proportion basis that takes into account of the effective yield on the 
assets. 

Interest expense from financial liabilities at amortized cost is calculated using the effective interest method 
and are recognized on an accrual basis. 

Other income and expenses are recognized on an accrual basis. 

6.2 Cash and cash equivalents 

Cash and cash equivalent consist of cash on hand, bank deposits with financial institution with an original 
maturities of 3 month or less, which are not restricted to any use and all highly liquid investments that are 
readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in 
value and including call notes receivable and term notes receivable maturing within 3 months or less and 
not subject to withdrawal restrictions. 

Cash at bank that have restricted in use are presented separately as "Deposit at bank held as collateral" 
under non - current assets in the statement of financial position. 

6.3 Trade accounts and other current receivable and allowance for expected credit losses 

Accounting policies adopted since January 1, 2020 

Trade accounts receivable are stated at the net allowance for expected credit losses. 

The allowance for expected credit losses has disclosed in Note 6.20 to the financial statements. 

Accounting policies adopted before January 1, 2020 

Trade accounts receivable are stated at the net realizable value. 

The Company and its subsidiary provide allowance for doubtful accounts for estimated losses that may 
incur in correction of receivables.  The allowance is based on collection experiences and current status of 
receivables outstanding at the reporting date.   

Bad debts are written off when incurred.  Bad debts are written off during the year in which they are 
identified and recognized in profit or loss within administrative expenses. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.4 Inventories and allowance for diminution in inventory value 

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value, cost are using average method and is 
charged to vessel costs of goods sold whenever consumed. 

The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the acquisition of 
the inventory, such as import duties and transportation charges, less all attributable discounts, allowances 
or rebates. The cost of finished goods and work in progress comprises raw materials, direct labour, other 
direct costs and related production overheads, the latter being allocated on the basis of normal operating 
activities. 

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost 
to complete and to make the sale. 

Allowance for diminution in inventory value is provided, where necessary, for slow-moving and deteriorated 
inventories based on current condition of the inventory and for the cost higher than net realizable value. 

6.5 Investment 

 Investments in subsidiary 

Investments in the subsidiaries in the separate financial statement is measured at cost net of impairment 
losses (if any). 

A test for impairment is carried out when there is a factor indicating that an investment might be impaired.  
If the carrying value of the investment is higher than its recoverable amount, impairment loss is charged to 
the profit or loss (comprehensive income). 

6.6 Investment property 

Investment properties are properties which are held to earn rental income, for capital appreciation or for 
both, but not for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods or 
services or for administrative purposes also includes property that is being constructed or developed for 
future use as investment property. 

Investment property is measured initially at its cost including related transaction costs. After initial 
recognition, investment property is carried at cost net of allowance for impairment loss (if any). 

Investment property of the subsidiary is land which is currently undetermined for future. 

6.7 Property Plant and Equipment 

Property is presented at cost amount net allowance for impairment loss (if any). 

Plant and equipment are presented at cost less from accumulated depreciation and any net allowance for 
impairment loss (if any).  

Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset and other costs directly 
attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling and 
removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalized borrowing costs.   
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.7 Property Plant and Equipment (Con’t) 

When parts of an item of land, premises and equipment have different useful lives, they are accounted for 
as separate items (major components) of lands, premises and equipment. 

Expenditure for additions, replacement and betterment are capitalized. Repair and maintenance costs are 
recognized as expenses when incurred. 

The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying 
amount is greater than its estimated recoverable amount. 

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from disposal of an asset (calculated 
as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in 
profit or loss when the asset is derecognized. 

The depreciation for all assets is computed by reference to their costs after deducting residual value, on the 
straight-line method over the assets useful life at the following rates: 

 Land improvement         5 Years 
 Building and improvement   5 - 30 Years 
 Electricity system for building             5 - 10 Years 

Wastewater treatment system  5 - 10 Years 
Machinery and equipment   3 - 20 Years 

  Tools and equipment   5 - 10 Years   
  Furniture and office equipment  5 - 10 Years   
  Vehicles           5 Years 

No depreciation is provided for land and provided on assets under installation. 

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each 
reporting period. 

6.8 lease 

At inception of contract, the Company and its subsidiary assesses whether a contract is, or contains, a 
lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified 
asset for a period of time in exchange for consideration. 

The Company and its subsidiary assesses the lease term for the non-cancellable period as stipulated in 
lease contract or the remaining period of active leases together with any period covered by an option to 
extend the lease if it is reasonably certain to be exercised or any periods covered by an option to terminate 
the lease          if it is reasonably certain not to be exercise by considering the effect of changes in 
technology and/or the other circumstance relating to the extension of the lease term. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.8 lease (Con’t) 

Accounting policies adopted since January 1, 2020 

where is the lessee 

The Company and its subsidiary applied a single recognition and measurement approach for all leases, 
except for short-term leases and leases of low-value assets.  At the commencement date of the lease (i.e. 
the date the underlying asset is available for use), the Company and its subsidiary recognizes right-of-use 
assets representing the right to use underlying assets and lease liabilities based on lease payments. 

Right-of-use assets 

Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation, any accumulated impairment 
losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.  The cost of right-of-use assets includes the 
amount of lease liabilities initially recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or 
before the commencement date of the lease less any lease incentives received. 

Depreciation of right-of-use assets are calculated by reference to their costs, on the straight-line basis over 
the shorter of their estimated useful lives and the lease term. 

Office equipment 4 Years 
Vehicles 3 Years 

If ownership of the leased asset is transferred to the Company and its subsidiary at the end of the lease 
term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated 
useful life of the asset. 

Lease liabilities 

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments to be made over the lease term.  
The lease payments include fixed payments less any lease incentives receivable, variable lease payments 
that depend on an index or a rate, and amounts expected to be payable under residual value guarantees.  
Moreover, the lease payments include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be 
exercised by the Company and its subsidiary and payments of penalties for terminating the lease, if the 
lease term reflects the Company and its subsidiary exercising an option to terminate.  Variable lease 
payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the 
event or condition that triggers the payment occurs. 

The Company and its subsidiary discounted the present value of the lease payments by the interest rate 
implicit in the lease or the Company and its subsidiary’s incremental borrowing rate.  After the 
commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and 
reduced for the lease payments made.  In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if 
there is a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an 
option to purchase the underlying asset. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.8 lease (Con’t) 

Short-term leases and leases of low-value assets 

A lease that has a lease term less than or equal to 12 months from commencement date or a lease of low-
value assets is recognized as expenses on a straight-line basis over the lease term. 

Accounting policies adopted before January 1, 2020 
where is the lessee 

Operating lease 

Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor 
are classified as operating leases.  Lease payments under an operating lease are recognized as an 
expense on straight-line method over the lease term. 

6.9 Borrowing cost 

Borrowing cost directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily 
takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost 
of the respective assets. All other borrowing costs are treated as expenses in the period these are incurred. 
Borrowing costs consist of interest and other costs that the entities incurs in connection with the borrowing 
of the Company and its subsidiary. 

6.10 Intangible assets and amortization  

Intangible assets that are acquired by the Company and it subsidiary have finite useful lives are presented 
at historical cost net of accumulated amortization and net allowance for impairment (if any). 

Intangible assets with finite lives are amortized on a systematic basis by the straight-line method, over the 
economic useful life from the date that they are available for use and tested for impairment whenever there 
is an indication that the intangible asset may be impaired. 

Amortization is computed by the straight-line method over the asset economic useful life as the following rate.- 

Computer software     5 - 10 years  

6.11 Employee benefits  

6.11.1 Short - term employee benefits 

Short-term employee benefit obligations, which include salary, wages, bonuses and contributions to the 
social security fund and provident fund, are measured on an undiscounted basis and are recognized as 
expenses when incurred. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.11 Employee benefits (Con’t) 

6.11.2 Defined contribution plan (Provident fund) 

The Company and it subsidiary operates a provident fund, being a defined contribution plan, the asset for 
which is held in a separate trustee-administered fund. The provident fund is funded by payments from 
employees and by the Company and it subsidiary 

The Company and it subsidiary’s contributions to the provident fund are charged in profit or loss in the year 
to which they relate. 

 

6.11.3 Defined benefit plan 

The retirement benefit is a defined benefit plan that an employee will receive on retirement according to 
Thai Labor Law depending on age and years of service. 

The liability of retirement benefit is recognized in the statement of financial position using the present value 
of the obligation at the reporting date and past service costs.  The retirement benefit is calculated annually 
by an independent actuary using the projected unit credit method. The present value of the benefit 
obligations is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of referred 
government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have 
terms to maturity approximating to the terms of the related retirement liability.  Actuarial gains and losses 
arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited in other 
comprehensive income or loss. Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date 
of the plan amendment or curtailment and the date that the Company and it subsidiary recognizes 
restructuring-related costs. 

6.12 Provision 

A provision is recognized in the statement of financial position when the Company and its subsidiary has a 
present legal or constructive obligation as a result of a past event, and it is probable that an outflow of 
economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the 
amount of the obligation. 

6.13 Dividend 

 Dividend to the Company’s shareholders is recognised as a liability in the consolidated and company 
financial statements in the period in which the interim dividends are approved by the Board of Directors and 
the annual dividends are approved by the Company’s shareholders. 

6.14 Transaction in foreign currencies  

Transactions in foreign currencies are converted into Baht as the functional currency at the rates of 
exchange on the transactions date.  Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the 
reporting date are converted into Baht at the exchange rate on that date.  Gain or losses on exchange rates 
are recognized as income or expense for the reporting period. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.15 Income tax 

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, 
except to the extent that they relate to a business combination, or items recognized in other comprehensive 
income or directly in equity. In this case the tax is also recognized in other comprehensive income or 
directly in equity, respectively. 

The current income tax 

The Company and its subsidiary provide income tax in the accounts at the amount expected to be paid to 
the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation. 

Deferred tax 

Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising from 
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial 
statements.  However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial recognition of an 
asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects 
neither accounting nor taxable profit or loss.  Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) 
that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to 
apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. 

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will 
be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred income tax is provided on 
temporary differences except where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by 
the Group and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. 

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset 
current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities 
relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different 
taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 

At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying amount of deferred 
tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all 
or part of the deferred tax asset to be utilized. 

The Company and its subsidiary records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to 
items that are recorded directly to shareholders' equity. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.15 Income tax (Con’t) 

In determining the amount of current and deferred tax, the Company and its subsidiary takes into account 
the impact of uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company 
and its subsidiary believes that its accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its 
assessment of many factors, including interpretations of tax law and prior experience.  This assessment 
relies on estimates and assumptions and may involve a series of judgements about future events.   New 
information may become available that causes the Company and its subsidiary to change its judgement 
regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in 
the period that such a determination is made. 

6.16 Basic earnings per share 

Basic earnings per share is determined by dividing the net income for the year by the number of weighted - 
average common shares issued and paid - up during the year, adjusted for own shares held (if any). 

6.17 Related party transactions   

Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the Company, 
whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company including holding 
companies, subsidiary and fellow subsidiary are related parties of the Company. 

They also include associate companies and individuals which directly or indirectly own a voting interest in 
the Company and its subsidiary that gives them significant influence over the Company and its subsidiary, 
key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the 
Company and its subsidiary operations, including the close family members who can persuade or have 
power to persuade to act in compliance with said persons and businesses that said persons who have 
control power or significant influence, either directly or indirectly. 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the 
relationship, and not merely the legal form. 

6.18 Impairment of non-financial assets  

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary performs impairment reviews in respect 
of the property, plant and equipment, right-of-use assets, investment properties and other intangible assets 
whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired.  If any indication 
exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company and its subsidiary 
estimates the asset’s recoverable amount. 

The recoverable amount of assets is the greater of the asset’s value in use and fair value less costs to sell. 
In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax 
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to 
the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, 
the recoverable amount is determined for the cash-generating unit to which the asset belongs. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.18 Impairment of non-financial assets (Con’t) 

An impairment loss is recognized in profit or loss. 

For assets other than goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any 
indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such 
indication exists, the Company and its subsidiary estimate the asset’s recoverable amount in which case an 
impairment loss recognized in prior periods for an asset other than goodwill shall be reversed. 

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying 
amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been 
recognized. 

6.19 Operating segments 

Business segments provide products or services that are subject to risks and returns that are different from 
those of other business segments. Geographical segments provide products or services within a particular 
economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of components 
operating in other economic environments. 

6.20 Financial Instruments 

Accounting policies adopted since January 1, 2020 

The Company and its subsidiary initially measure financial assets at its fair value plus, in the case of 
financial assets that are not measured at fair value through profit or loss, transaction costs.  However, trade 
receivables, that do not contain a significant financing component are measured at the transaction price as 
disclosed in the accounting policy relating to revenue recognition. 

Classification and measurement of financial assets 

Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at fair value through 
profit or loss (FVTPL), fair value through other comprehensive income (FVOCI) or amortized cost.  The 
classification of financial assets at initial recognition is driven by the Company and its subsidiary’s business 
model for managing the financial assets and the contractual cash flows characteristics of the financial 
assets. 

Financial assets at amortized cost 

The Company and its subsidiary measures financial assets at amortized cost if the financial asset is held in 
order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified 
dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. 

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method 
and are subject to impairment.  Gains and losses are recognized in the income statement when the asset is 
derecognized, modified or impaired. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.20 Financial Instruments (Con’t) 

Classification and measurement of financial liabilities 

Other financial liabilities 
Except for derivative liabilities, at initial recognition the Company and its subsidiary financial liabilities are 
recognized at fair value net of transaction costs and classified as liabilities to be subsequently measured at 
amortized cost using the EIR method.  Gains and losses are recognized in the profit or loss when the 
liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.  In determining amortized cost, 
the Company and its subsidiary takes into account any fees or costs that are an integral part of the EIR.  
The EIR amortization is included in finance costs in the income statement. 
Derecognition of financial instruments 

A financial asset is primarily derecognized when the rights to receive cash flows from the asset have 
expired or have been transferred and either the Company and its subsidiary has transferred substantially all 
the risks and rewards of the asset, or the Company and its subsidiary has neither transferred nor retained 
substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset. 

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or 
expires.  When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially 
different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or 
modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of a new liability.  The 
difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss. 

Impairment of financial assets 

Trade receivables and contract assets 
For trade receivables and contract assets, the Company and its subsidiary applies a simplified approach in 
calculating ECLs. Therefore, the Company and its subsidiary does not track changes in credit risk, but 
instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date.  It is based on its 
historical credit loss experience and adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the 
economic environment. 

ECL Calculation 
For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial 
recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the 
next 12-months (a 12-month ECL).  For those credit exposures for which there has been a significant 
increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over 
the remaining life of the exposure (a lifetime ECL). 

The Company and its subsidiary consider a significant increase in credit risk to have occurred when 
contractual payments are more than 30 days past due, and considers a financial asset in default when 
contractual payments are 90 days past due.  However, in certain cases, the Company and its subsidiary 
may also consider a financial asset to have a significant increase in credit risk and to be in default using 
other internal or external information, such as credit rating of issuers. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.20 Financial Instruments (Con’t) 

Written-off 

A financial asset is written-off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash 
flows. 

6.21 Fair Value Measurement 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. 

The Company and its subsidiary apply a quoted market price in an active market to measure their assets 
and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except 
in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, 
the Company and its subsidiary measure fair value using valuation technique that are appropriate in the 
circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are 
required to be measured at fair value. 

All assets and liabilities for which fair value is measured on disclosed in the financial statements are 
categorized within the fair value hierarchy into three levels based on categories of input to be used in fair 
value measurements as follows : 

Level 1  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities (unadjusted) 

Level 2  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly 

Level 3  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorized in different levels of 
the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of 
the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement. 

At the end of each reporting period, the Company and its subsidiary determine whether transfers have 
occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the 
reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 

6.22 Significant accounting judgments and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make judgments, 
estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets, liabilities, 
income and expenses. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and 
various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, thus, the actual results 
may differ from carrying amounts of assets and liabilities based on the estimates and assumptions. 

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting 
estimates are recognized in the period in which estimates are revised and in any future periods affected. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.22 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

All other estimates mentioned above are further detailed in the corresponding disclosures except significant 
accounting judgments and estimates are as follow: 

6.22.1 Revenue from contracts with customers 

Identification of performance obligations : 

In identifying performance obligations, the management is required to use judgement regarding whether 
each promise to deliver goods or services is considered distinct, taking into consideration terms and 
conditions of the arrangement.  In other words, if a good or service is separately identifiable from other 
promises in the contract and if the customer can benefit from it, it is accounted for separately. 

Determination of timing of revenue recognition : 

In determining the timing of revenue recognition, the management is required to use judgement regarding 
whether performance obligations are satisfied over time or at a point in time, taking into consideration terms 
and conditions of the arrangement.  The Company and its subsidiary recognize revenue over time in the 
following circumstances: 

-    the customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the entity’s performance 
as the entity performs. 

-    the entity’s performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is 
created or enhanced; or 

-    the entity’s performance does not create an asset with an alternative use to the entity and the entity 
has an enforceable right to payment for performance completed to date. 

Where the above criteria are not met, revenue is recognized at a point in time.  Where revenue is 
recognized at a point in time, the management is required to determine when the performance obligation 
under the contract is satisfied. 

Costs to obtain contracts : 

The recognition of costs incurred to obtain a contract as an asset requires management to use judgement 
regarding whether such costs are the incremental costs of obtaining a contract with a customer as well as 
what amortization method should be used. 

6.22.2 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

In considering whether to recognize or to derecognize assets or liabilities, the management is required to 
make judgment on whether significant risk and rewards of those assets or liabilities have been transferred, 
based on their best knowledge of the current events and arrangements. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.22 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

6.22.3 Allowance for expected credit losses of trade receivables 

In determining an allowance for expected credit losses of trade receivables, the management needs to 
make judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of 
outstanding debts and the forecast economic condition for groupings of various customer segments with 
similar credit risks. The Group’s historical credit loss experience and forecast economic conditions may also 
not be representative of whether a customer will actually default in the future. 

6.22.4 Allowance for obsolescence and diminution 

Allowance for obsolescence and diminution in value of inventories are intended to adjust the value of 
inventories for probable losses. The management uses judgment to establish allowances for estimated 
losses for each outstanding inventories. The allowances for obsolescence and diminution in value of 
inventories are determined through a combination of analysis of inventories aging. 

6.22.5 Depreciation of Property plant and equipment and right-of-use assets and amortization of intangible assets 

In determining depreciation of plant and equipment and right-of-use assets and amortization of intangible 
assets, the management is required to make estimates of the useful lives and residual values (if any) and to 
review useful lives and residual values when there are any changes. 

6.22.6 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognized in respect of temporary differences only to the extent that it is probable 
that taxable profit will be available against which these differences can be recognized. Significant 
management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, 
based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits. 

6.22.7 Impairment of assets 

The management is required to review property, plant and equipment, investment property, right-of-use 
assets and intangible assets if there is an indication they may be impaired, and impairment losses are 
recorded in the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying 
amount. 

Indications include significant falls in the market value of assets or the future economic benefits of assets, 
significant changes in the overall business strategy impacting to the future utilization of assets, significant 
negative industry or economic trends, significant loss of market share, and significant unfavorable regulatory 
and court decisions that impact the business. 

 

 

 

 



Page 33 of 64 

 

6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.22 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

6.22.7 Impairment of assets (Con’t) 

The impairment analysis of property, plant and equipment, investment property, right-of-use assets and 
intangible assets requires management to make subjective judgments concerning estimates of cash flows to 
be generated by the assets or the cash generating units and to choose a suitable discount rate in order to 
determine the present value of those cash flows.  The cash flow estimates are based on currently available 
information about the operations and require management to make judgments regarding future market 
conditions and future revenues and expenses relevant to the assets or the cash generating units subject to 
the review.  Events and factors that may significantly affect the estimates include, among others, 
competitive forces, changes in revenue growth trends, cost structures, changes in discount rates and 
specific industry or market sector conditions. 

6.22.8 Provision for employee benefit 

In providing retirement employee benefit, the management is required to use judgment to determine the 
probability that its employee will work until retired by considering the past information which will be revised 
annually.  The assumptions applied in the annual calculation are based on cost of service in the past and 
terms of employment benefit. 

6.22.9 Leases  

 As a lessee 

Determining the lease term with extension and termination options - as a lessee 

In determining the lease term, the management is required to exercise judgement in assessing whether the 
Company and its subsidiary is reasonably certain to exercise the option to extend or terminate the lease 
considering all relevant facts and circumstances that create an economic incentive for the Company and its 
subsidiary to exercise either the extension or termination option.  After the commencement date, the 
Company and its subsidiary reassesses the lease term if there is a significant event or change in 
circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to 
extend or to terminate. 

Estimating the incremental borrowing rate - as a lessee 

The Company and its subsidiary cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, 
the management is required to exercise judgement in estimating its incremental borrowing rate (IBR) to 
discount lease liabilities.  The IBR is the rate of interest that the Company and its subsidiary would have to 
pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a 
similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t)  

6.22 Significant accounting judgments and estimates (Con’t) 

6.22.10 Fair value of financial instruments 

In determining the fair value of financial instruments disclosed in the financial statements that are not 
actively traded and for which quoted market prices are not readily available, the management exercise 
judgment, using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from 
observable markets, and includes consideration of credit risk (bank and counterparty, both), liquidity, 
correlation and longer-term volatility of financial instruments. Changes in assumptions about these factors 
could affect the fair value disclosed in the financial statements and disclosures of fair value hierarchy. 

 
7.  RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with subsidiary and related parties.  Part of assets, liabilities, income 
and expenses are incurred from such related transactions. These companies are related through common 
shareholdings and/or directorships as follows : 

 
Relationship 

 
Operation 

Percentage of 
Holding 

The Related Company Type of business Location 2020 2019 

Oji Holdings Corporation Co., Ltd. 1 Management Japan - - 
Sahakij Packaging Co., Ltd. 2 Produce and sell packaging 

production 
Thailand 100 100 

Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd. 3 Trading Japan - - 
Oji Industrial Materials Management Co., Ltd. 3 Management Japan - - 
GS Paperboard & Packaging Sdn Bhd. 3 Produce and sell packaging 

products 
Malaysia - - 

Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 Produce and sell paper and 
packaging products 

New 
Zealand 

- - 

Oji Paper (Thailand) Ltd. 3 Produce and sell paper products Thailand - - 

Union and Oji Interpack Co., Ltd. 4 Produce and sell packaging 
products 

Thailand - - 

The nature of relationship with the Company and its subsidiary and related companies are as follows : 
1. The Company's parent company 
2. Subsidiary 
3. Subsidiary of the parent company 

4. Indirect associated of the parent company 
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7.  RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

7.1 The significant transactions with related companies are as follows : 

  Unit : Baht 
  For the year end December 31, 
 Pricing 

policies 
Consolidated Separate 

 2020 2019 2020 2019 
Parent company      
Guarantee fee 1 457,617.53 994,958.40 - 48,821.90 

Subsidiary      
Sales income 2 - - 962,394.49 174,210.74 
Other income 2 - - 336,403.55 - 
Purchases   2 - - 13,936,633.62 5,614,474.45 
Other expenses 3 - - 189,340.50 6,944.00 

Related companies      
Sales income 2 270,565.00 435,386.80 - - 
Other income 3 - 181,405.81 - 181,405.81 
Purchases   2 335,583,475.35 293,288,558.48 204,420,041.12 149,995,994.51 
Management fees 3 626,506.77 161,768.50 626,506.77 161,768.50 
Other expenses 2 1,680.00 1,260.00 - - 
Interest expense 4 2,526,739.73 736,000.00 - - 

 

 Pricing policies 

1. As stipulated in the Memorandum of the Guarantee Fee Agreement between Oji Holdings Corporation 
Limited and the Company and its subsidiary at the rate of 0.20% per annum of the outstanding loan 
balance at each quarter. 

2.  Market price 

3.  Actual price 

4. Interest rate at 0.42 - 1.14 per annum and 1.46 par annum respectively 
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7.  RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

7.1 The significant transactions with related companies are as follows.- (Con’t) 

Management's benefit expenses 

The Company and its subsidiary had salaries, bonus, meeting allowances, contributions to the social security 
fund, provident funds, other welfare and post-employment benefits to their directors and management 
recognized as expenses as follows:- 

 Unit : Baht 
 For the year end December 31, 
 Consolidated Separate 
 2020 2019 2020 2019 

Short - term benefits 26,525,046.33 20,458,446.09 20,114,683.39 13,996,070.91 
Post - employment benefits 468,109.00 2,037,277.00 354,710.00 1,528,563.00 
Total 26,993,155.33 22,495,723.09 20,469,393.39 15,524,633.91 

7.2 The outstanding balances of accounts with related companies are as follows : 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2020 2019 2020 2019 

Trade accounts and other current receivable 
Trade accounts receivable     
Subsidiary - - 560,208.78 - 
Related company 56,496.00 62,145.60 - - 

Total Trade accounts receivable 56,496.00 62,145.60 560,208.78 - 

Other receivable     
Related company - 1,535.02 - 1,535.02 

Advance payment     
Subsidiary - - 1,300.00 - 
Related company - 7,360.00 - - 

Total Advance payment - 7,360.00 1,300.00 - 

Assets receivable     
Subsidiary - - 338,624.02 - 
Total Trade accounts and  

other current receivable 56,496.00 71,040.62 900,132.80 1,535.02 

Property, plant and equipment - net    
Subsidiary - - 13,150,043.97 - 
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7.  RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

7.2 The outstanding balances of accounts with related companies are as follows: (Con’t) 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2020 2019 2020 2019 

Trade accounts and other current payable 
Trade accounts payable     
Subsidiary - - 1,337,407.63 1,787,204.64 
Related companies  40,072,488.46 53,515,829.46 25,577,508.87 34,441,796.28 

Total Trade accounts payable 40,072,488.46 53,515,829.46 26,914,916.50 36,229,000.92 

Other payable     
Subsidiary - - 8,000.00 8,000.00 

Accrued expenses     

Parent company 99,514.51 161,705.77 - - 
Related company 124,198.81 - 124,198.81 - 

Total accrued expenses 223,713.32 161,705.77 124,198.81 - 
Total Trade accounts and  

other current payable  40,296,201.78 53,677,535.23 27,047,115.31 36,237,000.92 

Short-term loan from related company 

The movement of short-term loans from related company is as follows: 

 Unit : Baht 
 Consolidated 

 2020 2019 

Beginning balance for the year 200,000,000.00 - 
Add   Increase during the year 120,000,000.00 200,000,000.00 
Ending balance for the year 320,000,000.00 200,000,000.00 

As at December 31, 2020 and 2019, the subsidiary has loans from related company in respect of loan 
agreement which were due on demand charged interest at the rate of 0.42% - 1.14% and 1.46% per annum 
respectively. 
 
Other matters 

The ultimate parent company has guaranteed it’s subsidiary’s facilities of Baht 530 million. 
 

 



Page 38 of 64 

 

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

Cash and cash equivalents consist of : 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2020 2019 2020 2019 

Cash in hand 80,478.75 80,742.75 80,000.00 80,000.00 
Outstanding cheque - net 106,311.19 434,353.13 - - 
Deposits at banks -  savings 35,496,241.51 22,802,690.06 30,430,343.14 22,072,567.09 
Deposits at banks -  current 33,320,248.06 14,028,358.07 4,778,164.78 3,386,170.76 

Total Cash and cash equivalents 69,003,279.51 37,346,144.01 35,288,507.92 25,538,737.85 

 
9.  TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET 

Trade accounts and other current receivable consist of : 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 

2020 2019 2020 2019 

Trade accounts and notes receivable     

Note receivables 1,690,218.67 1,658,985.37 - - 

Trade account - Related company 56,496.00 62,145.60 560,208.78 - 

Trade account - Other companies 204,180,231.52 184,176,182.18 118,819,046.73 101,823,431.56 

Total 205,926,946.19 185,897,313.15 119,379,255.51 101,823,431.56 

Less Allowances for expected credit losses (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 
Trade accounts and  
     note receivables - net 200,928,338.34 180,898,705.30 116,057,343.64 98,501,519.69 

Others current receivable     

Prepaid expense 3,526,164.02 3,676,387.49 1,926,709.08 2,263,141.35 

Deposit of machinery 13,646,623.50 1,717,906.70 1,242,090.00 950,240.15 

Receivable from the Revenue Department 347,897.07 648,094.51 347,897.07 648,094.51 

Other receivable 1,018,350.66 862,476.20 897,253.31 862,476.20 

Advance payment  555,962.26 702,397.32 423,579.00 414,840.22 

Total Others current receivable 19,094,997.51 7,607,262.22 4,837,528.46 5,138,792.43 
Total Trade accounts and  
    Other current receivable - net 220,023,335.85 188,505,967.52 120,894,872.10 103,640,312.12 
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9.  TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT RECEIVABLE - NET (Con’t) 

Trade account and note receivables aged by number of days are as follows: 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 

 2020 2019 2020 2019 
Accounts receivables not yet due 186,119,439.14 165,802,557.47 108,896,072.63 87,961,363.20 
Accounts receivables over due 
Under or equal to 3 months 14,515,851.88 15,096,147.83 7,161,271.01 10,540,156.49 
Over 3 months to 6 months 293,047.32 - - - 
Over 6 months to 12 months - - - - 
Over 12 months 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 
Total 205,926,946.19 185,897,313.15 119,379,255.51 101,823,431.56 
Less Allowances for expected credit losses (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 
Trade accounts and note receivable - net 200,928,338.34 180,898,705.30 116,057,343.64 98,501,519.69 

 
10. INVENTORIES - NET  

Inventories are as follows: 
 Unit : Baht 

 Consolidated Separate 

 2020 2019 2020 2019 

Finished goods 16,096,319.36 14,390,525.46 4,157,321.75 5,895,190.17 
Work-in-process 15,006,304.87 14,952,780.67 2,886,965.43 2,377,497.75 
Raw materials 113,755,388.02 120,567,071.19 54,429,670.28 46,863,357.28 
Supplies and packing materials 4,748,170.88 4,293,607.89 2,749,628.38 2,163,979.10 
Spare parts 9,551,489.92 8,094,296.01 7,535,151.05 6,271,878.22 
Raw materials and spare parts in transit 9,052,391.43 8,896,467.83 2,511,255.00 7,119,359.97 
Total 168,210,064.48 171,194,749.05 74,269,991.89 70,691,262.49 
Less Allowance for obsolete goods (3,604,466.41) (3,501,955.20) (813,908.84) (542,045.07) 

Total inventories - net 164,605,598.07 167,692,793.85 73,456,083.05 70,149,217.42 

 
Movements in allowance for obsolete in value of inventories are as follows: 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2020 2019 2020 2019 
Beginning balance for the year 3,501,955.20 1,494,216.10 542,045.07 - 
Add   Increase during the year 2,294,671.03 2,812,348.65 787,724.91 542,045.07 
Less  Reversal during the year (2,192,159.82) (804,609.55) (515,861.14) - 

Ending balance for the year 3,604,466.41 3,501,955.20 813,908.84 542,045.07 
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11.   INVESTMENT IN SUBSIDIARY 

Investment in subsidiary is as follows: 

 

 
Unit : Baht 

Investment 

Dividend income 
for the year 

Paid - up 
(Million Baht) 

Investment  
ownership (%) 

Separate 
Cost method 

Company 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Subsidiary         
Sahakit Packaging  
 Company Limited 600 600 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 

 
12. INVESTMENT PROPERTY - NET 

 Investment property are as consist of: 

 Unit : Baht 
 Consolidated 
 2020 2019 

Investment property - land   
Cost 17,475,660.00 17,475,660.00 
Less Allowance for impairment (3,176,910.00) (3,176,910.00) 
Net book value 14,298,750.00 14,298,750.00 

Fair value 14,298,750.00 14,298,750.00 

 
13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET  

 See Note to the financial statement Page 41 to 44 

13.1 In 2020 and 2019 the Company and its subsidiary had acquired land, building and equipment by cash 
payment amounting to Baht 48.45 million and Baht 31.52 million respectively for the consolidate financial 
statement. 

13.2 As at December 31, 2020 and 2019, the Company and its subsidiary have mortgaged their land and 
buildings and certain machinery with commercial banks as collaterals for their loans as described in Notes 16 
to the financial statements at cost amounting to Baht 619.83 million and Baht 648.71 million respectively 
and carrying amounting to Baht 469.73 million and Baht 494.06 million respectively for the consolidated 
financial statements (cost amounting to Baht 133.43 million and carrying amounting to Baht 87.06 million 
and Baht 90.91 million respectively for the separate financial statements).
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 Property, plant and equipment are as consist of : 

  Unit : Baht 

  Consolidated (Restated) 
   Buildings  Wastewater       
  Land and land and  Electric treatment Machinery and Tools and Furniture and  Assets in  
  improvement improvement system system equipment equipment office equipment Vehicles progress Total 
Cost           
As at January 1, 2019 219,385,390.40 432,693,272.65 63,616,037.09 6,185,880.43 742,942,354.74 19,353,000.10 67,343,252.14 1,003,096.45 2,499,359.19 1,555,021,643.19 
Purchase during the year - 1,059,400.00 - - 20,928,106.42 209,299.23 597,336.68 - 10,242,977.19 33,037,119.52 
Transferred in (out) - - - - 2,499,359.19 - - - (2,499,359.19) - 
Transfer deposit to fixed assets - - - - 23,951,769.00 - - - - 23,951,769.00 
Disposal/written - off during the year - - - - (6,167,357.93) - (67,047.93) - - (6,234,405.86) 
As at December 31, 2019 219,385,390.40 433,752,672.65 63,616,037.09 6,185,880.43 784,154,231.42 19,562,299.33 67,873,540.89 1,003,096.45 10,242,977.19 1,605,776,125.85 
 

Accumulated depreciation           

As at January 1, 2019 412,608.40 213,763,956.52 42,369,789.62 4,921,792.90 434,529,668.31 18,014,291.43 48,826,006.21 1,003,092.45 - 763,841,205.84 
Depreciation for the year - 12,769,407.34 5,701,612.81 372,620.17 31,722,108.09 502,831.58 5,219,901.90 - - 56,288,481.89 
Depreciation - disposals/written - off - - - - (5,890,229.13) - (46,523.43) - - (5,936,752.56) 
As at December 31, 2019 412,608.40 226,533,363.86 48,071,402.43 5,294,413.07 460,361,547.27 18,517,123.01 53,999,384.68 1,003,092.45 - 814,192,935.17 
 

Net Book Value           

As at January 1, 2019 218,972,782.00 218,929,316.13 21,246,247.47 1,264,087.53 308,412,686.43 1,338,708.67 18,517,245.93 4.00 2,499,359.19 791,180,437.35 

As at December 31, 2019 218,972,782.00 207,219,308.79 15,544,634.66 891,467.36 323,792,684.15 1,045,176.32 13,874,156.21 4.00 10,242,977.19 791,583,190.68 
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

  Unit : Baht 

  Consolidated 
   Buildings  Wastewater       
  Land and land and  Electric treatment Machinery and Tools and Furniture and  Assets in  
  improvement improvement system system equipment equipment office equipment Vehicles progress Total 
Cost           
As at January 1, 2020 219,385,390.40 433,752,672.65 63,616,037.09 6,185,880.43 784,154,231.42 19,562,299.33 67,873,540.89 1,003,096.45 10,242,977.19 1,605,776,125.85 
Purchase during the year - 743,840.00 - - 40,808,405.78 1,436,264.15 959,507.65 3,595,000.00 1,428,795.37 48,971,812.95 
Transferred in (out) - 185,960.00 - - 10,057,017.19 - - - (10,242,977.19) - 
Transfer deposit to fixed assets - - - - 508,440.15 53,550.00 - - 603,800.00 1,165,790.15 
Disposal/written - off during the year - - - - (33,612,204.12) (38,588.79) (381,747.50) - - (34,032,540.41) 
As at December 31, 2020 219,385,390.40 434,682,472.65 63,616,037.09 6,185,880.43 801,915,890.42 21,013,524.69 68,451,301.04 4,598,096.45 2,032,595.37 1,621,881,188.54 
Accumulated depreciation           
As at January 1, 2020 412,608.40 226,533,363.86 48,071,402.43 5,294,413.07 460,361,547.27 18,517,123.01 53,999,384.68 1,003,092.45 - 814,192,935.17 
Depreciation for the year - 12,917,315.59 5,701,612.85 372,884.29 31,937,296.14 571,530.35 5,198,123.92 30,645.90 - 56,729,409.04 
Depreciation - disposals/written - off - - - - (22,570,802.62) (38,584.79) (375,500.86) - - (22,984,888.27) 
As at December 31, 2020 412,608.40 239,450,679.45 53,773,015.28 5,667,297.36 469,728,040.79 19,050,068.57 58,822,007.74 1,033,738.35 - 847,937,455.94 
Net Book Value           
As at January 1, 2020 218,972,782.00 207,219,308.79 15,544,634.66 891,467.36 323,792,684.15 1,045,176.32 13,874,156.21 4.00 10,242,977.19 791,583,190.68 

As at December 31, 2020 218,972,782.00 195,231,793.20 9,843,021.81 518,583.07 332,187,849.63 1,963,456.12 9,629,293.30 3,564,358.10 2,032,595.37 773,943,732.60 

      
Depreciation for the year end December 31, consist of :    Unit : Baht 
     2020 2019 
Cost of sales and services        52,843,224.98 52,419,738.32 
Administrative expenses        3,886,184.06 3,868,743.57 
Total        56,729,409.04 56,288,481.89 
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Separate 
  Buildings  Wastewater       
 Land and land and  Electric treatment Machinery and Tools and Furniture and  Assets in  

Cost improvement improvement system system equipment equipment Office equipment Vehicles progress Total 
As at January 1, 2019 30,591,390.40 145,836,241.16 3,601,000.00 3,859,880.43 283,754,903.95 5,146,321.51 7,261,708.46 1,003,096.45 1,333,526.56 482,388,068.92 
Purchase during the year - 1,059,400.00 - - 17,659,957.82 181,019.23 298,721.29 - 185,960.00 19,385,058.34 
Transferred in (out) - - - - 1,333,526.56 - - - (1,333,526.56) - 
Transfer deposit to fixed assets - - - - 23,951,769.00 - - - - 23,951,769.00 
Disposal/written - off during the year - - - - (3,722,506.72) - (44,859.81) - - (3,767,366.53) 

As at December 31, 2019 30,591,390.40 146,895,641.16 3,601,000.00 3,859,880.43 322,977,650.61 5,327,340.74 7,515,569.94 1,003,096.45 185,960.00 521,957,529.73 
 

Accumulated depreciation           
As at January 1, 2019 412,608.40 135,588,201.98 3,383,654.55 2,595,799.90 208,858,832.64 4,742,571.04 6,783,120.57 1,003,092.45 - 363,367,881.53 
Depreciation for the year - 3,943,771.94 97,809.15 372,620.17 8,535,820.91 154,251.66 230,300.68 - - 13,334,574.51 
Depreciation - disposals/written - off - - - - (3,722,498.72) - (44,857.81) - - (3,767,356.53) 

As at December 31, 2019 412,608.40 139,531,973.92 3,481,463.70 2,968,420.07 213,672,154.83 4,896,822.70 6,968,563.44 1,003,092.45 - 372,935,099.51 
 

Net Book Value           

As at January 1, 2019 30,178,782.00 10,248,039.18 217,345.45 1,264,080.53 74,896,071.31 403,750.47 478,587.89 4.00 1,333,526.56 119,020,187.39 

As at December 31, 2019 30,178,782.00 7,363,667.24 119,536.30 891,460.36 109,305,495.78 430,518.04 547,006.50 4.00 185,960.00 149,022,430.22 

 

 

 

 

 

 



Page 44 of 64 

13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Separate 
  Buildings  Wastewater       
 Land and land and  Electric treatment Machinery and Tools and Furniture and  Assets in  

Cost improvement improvement system system equipment equipment office equipment Vehicles progress Total 
As at January 1, 2020 30,591,390.40 146,895,641.16 3,601,000.00 3,859,880.43 322,977,650.61 5,327,340.74 7,515,569.94 1,003,096.45 185,960.00 521,957,529.73 
Purchase during the year - 743,840.00 - - 39,865,985.78 933,960.37 440,953.65 3,595,000.00 938,324.33 46,518,064.13 
Transferred in (out) - 185,960.00 - - - - - - (185,960.00) - 
Transfer deposit to fixed assets - - - - 346,440.15 - - - 603,800.00 950,240.15 
Disposal/written - off during the year - - - - (3,697,472.13) (38,588.79) (381,747.50) - - (4,117,808.42) 

As at December 31, 2020 30,591,390.40 147,825,441.16 3,601,000.00 3,859,880.43 359,492,604.41 6,222,712.32 7,574,776.09 4,598,096.45 1,542,124.33 565,308,025.59 
 
Accumulated depreciation           
As at January 1, 2020 412,608.40 139,531,973.92 3,481,463.70 2,968,420.07 213,672,154.83 4,896,822.70 6,968,563.44 1,003,092.45 - 372,935,099.51 
Depreciation for the year - 4,091,680.08 97,809.16 372,884.29 8,293,682.22 230,358.60 300,190.24 30,645.90 - 13,417,250.49 
Depreciation - disposals/written - off - - - - (3,388,187.60) (38,584.79) (375,500.86) - - (3,802,273.25) 

As at December 31, 2020 412,608.40 143,623,654.00 3,579,272.86 3,341,304.36 218,577,649.45 5,088,596.51 6,893,252.82 1,033,738.35 - 382,550,076.75 
 
Net Book Value           

As at January 1, 2020 30,178,782.00 7,363,667.24 119,536.30 891,460.36 109,305,495.78 430,518.04 547,006.50 4.00 185,960.00 149,022,430.22 

As at December 31, 2020 30,178,782.00 4,201,787.16 21,727.14 518,576.07 140,914,954.96 1,134,115.81 681,523.27 3,564,358.10 1,542,124.33 182,757,948.84 

     
Depreciation for the year end December 31, consist of :     Unit : Baht 
     2020 2019 
Cost of sales and services        11,614,742.34 11,628,721.75 
Administrative expenses        1,802,508.15 1,705,852.76 
Total        13,417,250.49 13,334,574.51 
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14. LEASES 

14.1 RIGHT-OF-USE ASSETS - NET 

Movements of the right-of-use assets are summarized below : 

 Unit : Baht 

 Consolidated Separate 

 
Office 

equipment 
 

Vehicles Total Vehicles 
Net book value as at January 1, 2020 - - - - 
Adjustment from TFRS 16 adoption 1,159,083.25 1,740,824.72 2,899,907.97 1,740,824.72 
Net book value as at January 1, 2020 - 

adjusted 
 

1,159,083.25 
 

1,740,824.72 2,899,907.97 1,740,824.72 
Depreciation for the year (347,724.96) (761,361.46) (1,109,086.42) (761,361.46) 

Net book value as at December 31, 2020 811,358.29 979,463.26 1,790,821.55 979,463.26 

The Company and its subsidiary leases several assets including office equipment and vehicles. The lease 
term is 3 - 4 years, with extension options at the end of lease term. The rental is payable monthly as 
specified in the contract. 

14.2 LEASE LIABILITIES - NET 

 Lease liabilities consist of : 

 

Unit : Baht 
For the year end December 31 

Consolidated Separate 
Lease liabilities 1,898,500.00 1,030,500.00 
Less   Deferred interest (72,135.43) (31,545.17) 
Total 1,826,364.57 998,954.83 
Less   Current portion (1,025,475.88) (680,289.48) 
Lease liabilities - net 800,888.69 318,665.35 

Movements of lease liabilities account was summarized below : 

 

Unit : Baht 
Consolidated Separate 

Balance as at January 1, 2020 - - 
Adjustment from TFRS 16 adoption 2,899,907.97 1,740,824.72 
Balance as at January 1, 2020 - adjusted 2,899,907.97 1,740,824.72 
Less Payments during the year (1,073,543.40) (741,869.89) 

Balance as at December 31, 2020 1,826,364.57 998,954.83 
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14. LEASES (Con’t) 

14.3 Expenses relating to leases that are recognized in the statements of income 

The following are the amounts relating to lease contracts recognized in the statement of income for the year 
ended 31 December 2020 : 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2020 2019 2020 2019 
Depreciation expenses of right-of-use assets 1,109,086.42 - 761,361.46 - 
Interest expenses on lease liabilities 96,456.60 - 56,130.11 - 
Expenses relating to leases of low-value assets 761,707.61 - 353,561.29 - 
Lease payment - 2,364,860.00 - 1,581,190.00 

 
15. DEFERRED TAX 

Deferred tax assets and liability are as follows : 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2020 2019 2020 2019 

Deferred tax assets 12,445,863.69 12,224,828.26 7,242,791.13 6,746,860.18 
Deferred tax liability (4,504,955.50) (4,020,625.94) - (641,909.33) 
Net 7,940,908.19 8,204,202.32 7,242,791.13 6,104,950.85 

 

15.1 Movements in deferred tax assets and liability during the years were as follows : 

 Unit : Baht 
 Consolidated 
  (Changed) Credit for the year to  
 

As at  
Jan 1, 2020 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income 
As at  

Dec 31, 2020 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other   
    current receivable 986,211.63 - - 986,211.63 
Inventories 700,391.03 20,502.24 - 720,893.27 
Provisions for employee benefit 9,902,843.60 173,255.79 27,277.40 10,103,376.79 
Investment property 635,382.00 - - 635,382.00 
Total 12,224,828.26 193,758.03 27,277.40 12,445,863.69 

Deferred tax liability 
Property, plant and equipment (4,020,625.94) (484,329.56) - (4,504,955.50) 
Net 8,204,202.32 (290,571.53) 27,277.40 7,940,908.19 
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15. DEFERRED TAX (Con’t) 

15.1 Movements in deferred tax assets and liability during the years were as follows : (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Consolidated 
  (Changed) Credit for the year to  
 

As at  
Jan 1, 2019 Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income 
As at  

Dec 31, 2019 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other   
    current receivable 986,211.63 - - 986,211.63 
Inventories 298,843.22 401,547.81 - 700,391.03 
Provisions for employee benefit 6,420,487.60 2,649,697.13 832,658.87 9,902,843.60 
Investment property 635,382.00 - - 635,382.00 
Total 8,340,924.45 3,051,244.94 832,658.87 12,224,828.26 

Deferred tax liability 
Property, plant and equipment (3,536,411.69) (484,214.25) - (4,020,625.94) 
Net 4,804,512.76 2,567,030.69 832,658.87 8,204,202.32 

 
 Unit : Baht 
 Separate 
 

As at  
Jan 1, 2020 

(Changed) Credit for the year to 

As at  
Dec 31, 2020 

 

Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other  
    current receivable 664,382.38 - - 664,382.38 
Inventories 108,409.00 54,372.75 - 162,781.75 
Provisions for employee benefit 5,974,068.80 (3,891.94) 445,450.14 6,415,627.00 
Total 6,746,860.18 50,480.81 445,450.14 7,242,791.13 

Deferred tax liability 
Property, plant and equipment (641,909.33) 641,909.33 - -    
Net 6,104,950.85 692,390.14 445,450.14 7,242,791.13 
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15. DEFERRED TAX (Con’t) 

15.1 Movements in deferred tax assets and liability during the years were as follows: (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Separate 
 

As at  
Jan 1, 2019 

(Changed) Credit for the year to 

As at  
Dec 31, 2019 

 

Profit or loss 

Other 
comprehensive 

income 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other  
    current receivable 664,382.38 - - 664,382.38 
Inventories - 108,409.00 - 108,409.00 
Provisions for employee benefit 3,681,987.40 1,735,499.00 556,582.40 5,974,068.80 
Total 4,346,369.78 1,843,908.00 556,582.40 6,746,860.18 

Deferred tax liability 
Property, plant and equipment (1,283,933.95) 642,024.62 - (641,909.33) 
Net 3,062,435.83 2,485,932.62 556,582.40 6,104,950.85 

15.2 Income tax expenses for the year are as follows : 

 Unit : Baht 
 For the year end December 31, 
 Consolidated Separate 
 2020 2019 2020 2019 

Current income tax      
Corporate income tax charge for the year 10,025,695.24 6,190,178.75 10,025,695.24 6,190,178.75 
Deferred tax     
Deferred tax expense (income)     
   relating to the original and reversal     
    of temporary differences  290,571.53 (2,567,030.69) (692,390.14) (2,485,932.62) 

Income tax expenses (income) 10,316,266.77 3,623,148.07  9,333,305.10 3,704,246.13 
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15. DEFERRED TAX (Con’t) 

15.2 Income tax expenses for the year are as follows: (Con’t) 

   Unit : Baht 
   Consolidated 
   For the year end December 31, 2020 
   

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 
Deferred tax for:    
Defined benefit plans remeasurements gains (loss) (136,387.06) 27,277.40 (109,109.66) 
Income tax recognized in other  
 comprehensive income (loss) (136,387.06) 27,277.40 (109,109.66) 

 
   Unit : Baht 
   Consolidated 
   For the year end December 31, 2019 
   

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 
Deferred tax for:    
Defined benefit plans remeasurements gains (loss) (4,163,294.34) 832,658.87 (3,330,635.46) 
Income tax recognized in other  
 comprehensive income (loss) (4,163,294.34) 832,658.87 (3,330,635.46) 

 
   Unit : Baht 
   Separate 
   For the year end December 31, 2020 
   

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 
Deferred tax for:    
Defined benefit plans remeasurements gains (loss) (2,227,250.70) 445,450.14 (1,781,800.56) 
Income tax recognized in other  
 comprehensive income (loss) (2,227,250.70) 445,450.14 (1,781,800.56) 
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15. DEFERRED TAX (Con’t) 

15.2 Income tax expenses for the year are as follows : (Con’t) 

   Unit : Baht 
   Separate 
   For the year end December 31, 2019 
   

Before tax 
Tax (expense) 

income Net tax 
Deferred tax for:    
Defined benefit plans remeasurements gains (loss) (2,782,912.00) 556,582.40 (2,226,329.60) 
Income tax recognized in other  
 comprehensive income (loss) (2,782,912.00) 556,582.40 (2,226,329.60) 

 
15.3 Reconciliation for effective tax rate 

 
 Consolidated 
 For the year end December 31, 
 2020 2019 
 Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Net profit (loss) before income tax  87,315,838.21  12,506,443.90 

Profit before income tax of the Company  92,108,589.61  43,692,138.31 
Less Profit from Promotional privileges  (40,613,204.12)  (25,641,356.04) 
Profit before income tax - net  51,495,385.49  18,050,782.27 
Tax expense 20.00 10,299,077.10 20.00 3,610,156.45 
Tax effect of expenses that are not    
    deductible for tax purposes  17,189.67  12,991.62 
Tax expense (effective rate) 20.03 10,316,266.77 20.07 3,623,148.07 

 
 Separate 
 For the year end December 31, 
 2020 2019 
 Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Profit before income tax  92,108,589.61  43,692,138.31 
Less Profit from Promotional privileges  (40,613,204.12)  (25,641,356.04) 
Profit before income tax - net  51,495,385.49  18,050,782.27 
Tax expense 20.00 10,299,077.10 20.00 3,610,156.45 
Tax effect of expenses that are not  
    deductible for tax purposes  (965,772.00)  94,089.68 
Tax expense (effective rate) 

18.12 9,333,305.10 20.52 3,704,246.13 
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15. DEFERRED TAX (Con’t) 

15.3 Reconciliation for effective tax rate (Con’t) 

As at December 31, 2020 and 2019 its subsidiary has deductible temporary differences, unused tax losses 
totaling Baht 200.85 million and Baht 256.65 million respectively. However, its subsidiary did not recognize 
deferred tax assets as its subsidiary believes that it is not probable that future taxable profit will be available 
to allow the entire deferred tax assets to be utilized. 

15.4 Tax rate 

Current income tax 

The Company and its subsidiary calculated tax from the net profit after adjustment for non-taxable expenses 
and reserves in accordance with the Revenue Code. 

The main adjustment items are allowance for obsolete goods, provision for employee benefits, depreciation 
and expenses were not in compliance with the Revenue Code. 

Deferred tax 

Deferred tax has been measured using the effective rate at 20% announced by the government at reporting date. 
 
16. SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

Short - term loans from financial institutions consist of : 

  Unit : Baht 

 

Interest rate (% p.a.) Consolidated Separate 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 
Promissory notes 1.20 - 1.95 

 
1.95 - 2.45 18,000,000.00 109,500,000.00 18,000,000.00 40,000,000.00 

The Company and its subsidiary was granted loans from a commercial bank by issuing due on demand 
promissory notes.  

The above credit facilities were secured by the mortgage of land, building and certain machinery of the 
Company and its subsidiary and guaranteed by Oji Holdings Corporation Company Limited, the ultimate 
parent company. 
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17. TRADE ACCOUNTS AND OTHER CURRENT PAYABLE 

Trade accounts and other current payable consist of : 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2020 2019 2020 2019 

Trade accounts payable    
Trade accounts payable - Related companies 40,072,488.46 53,515,829.46 26,914,916.50 36,229,000.92 
                                 - Other companies 42,462,990.06 48,992,073.04 18,072,286.40 18,314,058.89 

Total trade accounts payable 82,535,478.52 102,507,902.50 44,987,202.90 54,543,059.81 

Other current payable     
Other payable 4,640,018.83 4,930,715.54 4,038,983.63 3,991,416.89 
Accrued expenses 8,564,788.75 8,654,674.71 3,836,257.69 3,101,516.39 
Accrued bonus 12,145,744.33 - 10,406,733.33 - 
Asset payable 186,180.00 1,514,321.77 - 1,184,219.28 
Advance income 642,772.96 1,030,697.26 360,636.85 364,273.56 

Total other current payable 26,179,504.87 16,130,409.28 18,642,611.50 8,641,426.12 

Total trade accounts and others current payable 108,714,983.39 118,638,311.78 63,629,814.40 63,184,485.93 

 
18. LONG - TERM LOAN FROM FINANCIAL INSTITUTION - NET 

 Long - term loan from financial institution consist of : 

 

Unit : Baht 
Consolidated 

2020 2019 
Beginning balance for the year 260,966,300.00 322,433,100.00 
Less Paid during the year (61,466,800.00) (61,466,800.00) 
Total 199,499,500.00 260,966,300.00 
Less  Current portion (61,466,800.00) (61,466,800.00) 

Net 138,032,700.00 199,499,500.00 
 

The subsidiary had entered into long - term loan agreement with a financial institution with the conditions as 
follows : 

Facility line 
(Million Baht) Objective 

Interest rate 
(%) Term of repayment Final payment Collaterals 

430 For payment  
short - term 

loans 

4.77 Quarterly principal installment of Baht 
15,366,700 with the first principal 
repayment on June 30, 2017 and 
quarterly interest installment with the 
first payment in June 2014   

Within     
March 29,  

2024 

The ultimate  
parent 

company 
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19.  PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET  

The company and its subsidiary operates post-employment benefit and pension based on the requirement 
of the Thai Labor Protection Act B.E. 2541 to provide retirement benefits and other long-term benefits to 
employees based on pensionable remuneration and length of service. 

Movement in the present value of the provision for employee benefits consist of : 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2020 2019 2020 2019 
Opening balance as at January 1, 49,514,218.00 32,102,438.00 29,870,344.00 18,409,937.00 
Past service cost - 10,271,190.00 - 5,877,532.00 
Current service cost 4,598,688.99 3,884,917.48 2,574,733.00 2,161,207.00 
Interest cost 771,906.00 1,085,575.73 462,984.00 638,756.00 
Employment benefit paid during the year (4,504,316.05) (1,993,197.55) (3,057,176.70) - 
Defined benefit plans remeasurements 

(gains) loss 136,387.06 4,163,294.34 2,227,250.70 2,782,912.00 
Ending balance as at December 31, 50,516,884.00 49,514,218.00 32,078,135.00 29,870,344.00 
Less Current portion (1,206,147.00) (1,944,831.00) (723,465.00) (634,703.00) 

Provisions for employee benefits - net 49,310,737.00 47,569,387.00 31,354,670.00 29,235,641.00 

As at 31 December 2020 and 2019, the weighted-average duration of the liabilities for long-term employee 
benefit in the consolidated financial statements are 10 - 11 years and in the separate financial statements 
are 10 years. 

The expense is recognized in the following line items in the profit or loss : 

 Unit : Baht 
For the year end December 31, 

Consolidated Separate 
2020 2019 2020 2019 

Profit or loss :     
    Cost of sale and services 4,377,279.98 12,217,056.24 2,505,442.00 6,965,229.00 
    Distribution costs 315,875.00 903,632.98 185,306.00 592,259.00 
    Administrative expense 677,440.01 2,120,993.99 346,969.00 1,120,007.00 

Total 5,370,594.99 15,241,683.21 3,037,717.00 8,677,495.00 

Other comprehensive income (loss) 
    Defined benefit plans 

remeasurements (gains) 
 loss - net of income tax 109,109.65 3,330,635.46 1,781,800.56 2,226,329.60 

 

 



Page 54 of 64 

19.  PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET (Con’t) 

Actuarial gains and losses recognized in other comprehensive income arising from: 

 Unit : Baht 
For the year end December 31, 

Consolidated Separate 
2020 2019 2020 2019 

Financial assumptions 1,847,039.00 5,143,284.00 1,162,581.00 3,055,838.00 
Experience adjustment (1,592,955.94) (253,083.66) 1,182,365.70 (278,861.00) 

  Demographic assumptions (117,696.00) (726,906.00) (117,696.00) 5,935.00 

  Total 136,387.06 4,163,294.34 2,227,250.70 2,782,912.00 

Principal actuarial assumptions at the reporting date consist of : 

 Consolidated Separate 

 2020 2019 2020 2019 
Discounted rate * (%) 1.20 - 1.23 1.55 - 1.58 1.20 1.55 
Salary increase rate (%) 2.50 - 3.50 2.50 - 3.50 3.50 3.50 
Retirement age (year) 60 60 60 60 
Employee turnover rate ** (%) 0 - 25 0 - 25 0 - 18 0 - 20 
Mortality rate *** TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 

*  Market yield from government’s bond for legal severance payments plan 
** Upon the length of service 
** Reference from TMO2017  (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 

Sensitivity analysis 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other 
assumptions constant, would have affected the provision for employee benefits obligations by the amounts shown 
below.- 

Effect on the provision for provision employee benefits as at December 31, 2020 and 2019 are as follows : 

    Unit : Baht 
    Consolidated Separate 
    2020 2019 2020 2019 
Discount rate     
    1% increase (5,015,321.00) (4,788,740.00) (3,151,908.00) (2,846,967.00) 
    1% decrease 5,845,444.00 5,576,718.00 3,672,796.00 3,320,030.00 
Salary increase rate     
    1% increase 5,656,121.00 5,403,149.00 3,547,814.00 3,218,946.00 
    1% decrease (4,962,381.00) (4,741,335.00) (3,114,806.00) (2,822,491.00) 
Employee turnover rate     
    1% increase (5,201,958.00) (4,982,017.00) (3,265,247.00) (2,958,587.00) 
    1% decrease 1,765,195.00 1,687,499.00 1,106,866.00 1,020,925.00 
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19.  PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT - NET (Con’t) 

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the plan, it 
does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown. 
 

20. LEGAL RESERVE 

20.1 COMPANY 

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 
aside to a statutory reserve of at least 5% of its net income after deducting accumulated deficit brought 
forward     (if any), until the reserve reaches 10% of the registered capital. The statutory reserve is not 
available for dividend distribution. 

At present, the legal reserve has fully been set aside. 

20.2 SUBSIDIARY 

According to Section 1202 of the Thai Civil and Commercial Code, a subsidiary (incorporated under Thai 
Laws) is required to set aside a legal reserve equal to at least 5% of its income each time the company 
pays out a dividend, until such reserve reaches 10% of its authorize share capital. The statutory reserve 
can neither be offset against deficit nor used for dividend payment. 

 
21.  EXPENSES BY NATURE 

Significant expenses classified by nature consist of : 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2020 2019 2020 2019 
Changes in inventories of finished      

goods and work in process (1,255,805.58) (1,565,584.60) 1,500,264.51 (1,049,165.40) 
Raw materials and consumables used 687,655,619.34 679,386,625.19 385,759,995.08 346,445,826.62 

Employee expenses 207,319,075.74 183,410,180.02 109,329,779.81 89,981,066.61 
Depreciation and amortization 61,153,949.11 59,603,658.78 15,386,763.95 14,542,726.08 

Finance cost 14,972,188.25 22,267,483.00 404,876.68 1,931,060.25 
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22. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION 

The Company have been granted investment promotion certificates from the Board of Investments in 
accordance with Investment Promotion Act, B.E. 2520. For the production of packaging products as follows : 

Certificate no. Approved date Company’s Name of Promotional Activities The First Date 
2186 (2)/2554 September 29, 2011 S. Pack & Print Plc. October 2013 
1218 (2)/2558 February 24, 2015 S. Pack & Print Plc. February 2019 

Significant rights and privileges granted include the following : 

1. Exemption of import duty and business tax for machinery that are approved by the Board of Investment. 

2. Exemption of corporate income tax derived from the profit of the promoted activities for a period of                     
8 years effective from the first sale generated.  

3. Exemption of import duty for raw materials and necessary supplies used in production process of exported 
goods for the period stated in the certificate. (Exemption for Certificate No.2186 (2)/2554 only) 

4. Permission of deduction of investment in installation or construction of facilities at 25% in addition to its 
usual depreciation.  

Results of the Company’s operations under promoted business are classified under promoted and non - 
promoted business as follows : 

 Unit : Thousands baht 
Consolidated 

For the year end December 31, 2020 
Promoted  
business 

Non - promoted  
business 

 
Total 

Total revenues 304,428 906,478 1,210,906 
Cost and expenses (262,280) (846,338) (1,108,618) 
Finance cost (183) (14,789) (14,972) 
Income tax - (10,316) (10,316) 
Net profit (loss) 41,965 35,035 77,000 
Other comprehensive income (loss) - (109) (109) 

Comprehensive income (loss) 41,965 34,926 76,891 
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22. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION (Con’t) 

Results of the Company’s operations under promoted business are classified under promoted and non - 
promoted business as follows : (Con’t) 

 Unit : Thousands baht 
Separate 

For the year end December 31, 2020 
Promoted 

business 
Non - promoted 

business 
 

Total 
Total revenues 304,428 371,833 676,261 
Cost and expenses (262,280) (321,468) (583,748) 
Finance cost (183) (222) (405) 
Income tax - (9,333) (9,333) 
Net profit (loss) 41,965 40,810 82,775 
Other comprehensive income (loss) - (1,782) (1,782) 

Comprehensive income (loss) 41,965 39,028 80,993 

The classification of results of the Company's operations was applied with 2 bases as following : 

1. Cost and expenses identifiable to each category were directly charged to each of them.  

2. Cost and expense unidentifiable to each category were allocated to each of them based on the 
proportion of their revenues. 

 
23. BASIC EARNINGS PER SHARE 

Basis earnings per share for the year are calculated by dividing the net income attributable to common 
shareholders (excluding other comprehensive income) by the weighted - average number of common 
shares which are held by third parties during the year as follows : 

   For the year end December 31, 
   Consolidated Separate 

   2020 2019 2020 2019 
Net profit attributable to ordinary 

shareholders of the Company 
 (basis) (Unit : Baht) 76,999,571.44 8,883,295.83 82,775,284.51 39,987,892.18 

Number of weighted average 
   common shares (Unit : Share) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
Basic earnings per share 
   (Unit : Baht/Share) 0.257 0.030 0.276 0.133 

 
 

 



Page 58 of 64 

24. PROVIDENT FUND 

The Company the subsidiary company and their employees have jointly established a provident fund in 
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530.  The Company, the subsidiary company and their employees 
contributed to the fund monthly at the rate of 3 - 5 percent of their basic salary. The fund, managed by 
Krung Thai Asset Management Plc., will be paid to employees upon termination in accordance with the fund 
rules. For the years ended December 31, 2020 and 2019, the Company and its subsidiary contributed to the 
fund amounting to Baht 3.52 million and Baht 3.42 million respectively. 
 

25. OPERAING SEGMENTS 

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly 
reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources 
to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as the 
Company’s Board of Directors. 

Management considers that the Company and its subsidiary operates in a single line production of 
packaging and has therefore only one business segment. 

Management considers that the Company and its subsidiary operates in a single geographic area, namely 
in Thailand, and has therefore only one geographic segment. 

As a result, all of the revenues, operating profits and assets reflected in these financial statements are 
related to the referred business and geographical segment. 

 
26. FINANCIAL INSTRUMENT 

26.1 Carrying amounts and fair values 

Fair values of financial assets and financial liabilities measured at amortized cost if the carrying amount is a 
reasonable approximation of net book value. 

26.2 Financial risk management objectives and policies 

The Company and its subsidiary is exposed to a variety of financial risks, including credit risk, market risk 
(including foreign exchange and interest rate risk) and liquidity risk.  The Company and its subsidiary’s 
overall risk management focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimize potential 
adverse effects on the Group’s financial performance. 

The Company and its subsidiary’s financial instruments principally comprise cash and cash equivalents, 
trade accounts and other current receivable, long - term loans to, trade accounts and other current payable, 
short - term loans, long-term loans and lease liabilities.  The financial risks associated with these financial 
instruments and how they are managed is described below. 
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26. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

26.3 Credit risk 

Credit risk is the risk of financial losses if a customer or the counterparty in a financial instrument fails to 
meet its obligations.  The risk consists mainly of Trade accounts and other current receivable, deposits with 
banks and other financial instruments.  Except for derivative financial instruments, the maximum exposure to 
credit risk is limited to the carrying amounts as stated in the statements of financial position. 

26.3.1 Trade accounts and other current receivable 

The Company and its subsidiary manages the risk by adopting appropriate credit control policies and 
procedures and therefore does not expect to incur material financial losses.  Outstanding Trade accounts 
and other current receivable, are regularly monitored. 

An impairment analysis is performed at each reporting date to measure expected credit losses. The 
provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments with similar credit 
risks and customer rating. 

26.4 Market risk 

26.4.1 Foreign currency risk 

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because 
of changes in foreign exchange rates arises mainly from trade payables - international and accounts 
payable from purchasing of equipment transactions that are denominated in foreign currencies.  The 
Company and its subsidiary’s exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to 
the Company and its subsidiary’s operating activities. 

As at 31 December 2020 and 2019, the Company and its subsidiary had not sigmficant financial liabilities 
which were not hedged foreign exchang risk as follaws: 

 Consolidated Separated Exchang rate 
Foreign currency 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

financial liabilities       

US dollar 1,493,071 1,709,185 852,286 1,093,198 30.21 30.33 
YEN 421,070 1,051,690 421,070 5,490 0.29 0.28 

 

Foreign currency sensitivity analysis 

There is no significant impact on the Company and its subsidiary’s profit before tax arising from the change 
in the fair value of monetary liabilities due to the possible change in exchange rates of liabilities that are 
denominated in foreign currencies. 
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26. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

26.4.2 Interest rate risk 

The Company and its subsidiary’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, long - 
term, short - term loans from and long-term loans from, financial assets and liabilities. Most of the Company 
and its subsidiary’s financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are 
close to the market rate. 

The Company and its subsidiary manages its interest rate risk by having a balanced portfolio of fixed and 
floating rate loans and borrowings.  The Company and its subsidiary’s policy is to match between sources 
and uses of fund while a majority of our financial liability is based on fixed rates. 

As at 31 December 2020 and 2019, significant interest-bearing financial assets and liabilities classified by 
type of interest rate are summarized in the table below, with those financial assets and liabilities that carry 
fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before 
the maturity date. 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiary nad interest rate risk as follows: 

 Consolidated as at December 31, 2020 
 Unit : Thousand baht 
 Fixed interest rates Floating Non-  Effective 
 within Over  Over interest interest  Interest rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing Total (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 35,496 33,507 69,003 0.05 - 0.10 
Trade accounts and         
   other current receivable - net - - - - 220,023 220,023 - 
Long - term loans to employees - - - 375 - 375 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Short-terms loans from financial 

institutions        - - - 18,000 - 18,000 1.20 - 1.95 
Short-term loans from related 

company - - - 320,000 - 320,000 0.42 - 1.14 
Trade accounts and         
   other current payable - - - - 108,715 108,715 - 
Finacial lease 1,025 801 - - - 1,826 4 

Long - term loans from financial 
institutions  

 
16,467 

 
138,033 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,500 

 
Fixed 4.77 
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26. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

26.4.2 Interest rate risk (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiary nad interest rate risk as follows: (Con’t) 

 Consolidated as at December 31, 2019 
 Unit : Thousand baht 
 Fixed interest rates Floating Non-  Effective 
 within Over  Over interest interest  Interest rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing Total (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 22,803 14,543 37,346 0.10 - 1.59 
Trade accounts and         
   other current receivable - net - - - - 188,506 188,506 - 

Long - term loans to employees - - - 921 - 921 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Short-terms loans from financial 

institutions        - - - 109,500 - 109,500 1.95 -2.45 
Short-term loans from related 

company - - - 200,000 - 200,000 1.46 

Trade accounts and  
other current payable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
118,638 

 
118,638 

 
- 

Long - term loans from financial 
institutions  

 
16,467 

 
199,499 

 
- 

 
- 

 
- 

 
260,966 

 
Fixed 4.77 

 
 Separate as at December 31, 2020 
 Unit : Thousand baht 
 Fixed interest rates Floating Non-  Effective 
 within Over  Over interest interest  Interest rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing Total (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 30,430 4,858 35,288 0.05 - 0.10 
Trade accounts and         
   other current receivable - net - - - - 120,895 120,895 - 
Long - term loans to employees - - - 283 - 283 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Short-terms loans from financial 

institutions        
 
- 

 
- 

 
- 

 
18,000 

 
 - 

 
18,000 

 
1.20 - 1.95 

Trade accounts and    
other current payable 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
63,630 

 
63,630 

 
- 

Finacial lease 680 319 - - - 999 4 
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26. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 
26.4.2 Interest rate risk (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiary and interest rate risk as follows: (Con’t) 

 Separate as at December 31, 2019 
 Unit : Thousand baht 
 Fixed interest rates Floating Non-  Effective 
 within Over  Over interest interest  Interest rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing Total (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 22,073 3,466 25,539 0.10 - 1.59 
Trade accounts and         
   other current receivable - net - - - - 103,640 103,640 - 
Long - term loans to employees - - - 624 - 624 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Short-terms loans from financial 

institutions        
 
- 

 
- 

 
- 

 
40,000 

 
- 

 
40,000 

 
1.95 - 2.45 

Trade accounts and         

   other current payable - - - - 63,184 63,184 - 
 

 Interest rate sensitivity 
Pre-tax income of the Company and it subsidiary is not materially impacted by interest rates for loans that 
fluctuate according to market rates. 

26.5 Liquidity risk 
The Company and it subsidiary has closely monitored liquidity risks, especially with respect to repayments 
of short-term and long-term loans. Although the Company and it subsidiary liabilities primarily consist of 
short-term liabilities, the Company and it subsidiary has access to a sufficient variety of sources of funding. 
Therefore The Company and its subsidiary is able to manage liquidity risk regularly. 

The table below summarizes the maturity profile of the Company and its subsidiary non-derivative financial 
liabilities as at 31 December 2020, based on contractual undiscounted cash flows: 

 Unit : Thousand baht 

 Consolidated 

 
On 

demand 
Less than                  

1 year 
1 to 5 
years > 5 years Total 

Non-derivatives      
Short-terms loans from financial institutions        18,000 - - - 18,000 
Short-term loans from related company 320,000 - - - 320,000 
Trade accounts and other current payable - 108,715 - - 108,715 
Finacial lease - 1,025 801 - 1,826 

Long - term loans from financial institutions  - 61,467 138,033 - 199,500 
Total non-derivatives 338,000 171,207 138,834 - 648,041 
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26. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

26.5 Liquidity risk (Con’t) 

The table below summarizes the maturity profile of the Company and its subsidiary non-derivative financial 
liabilities as at 31 December 2020, based on contractual undiscounted cash flows: (Con’t) 

 Unit : Thousand baht 

 Separate 

 
On 

demand 
Less than                  

1 year 
1 to 5 
years > 5 years Total 

Non-derivatives      
Short-terms loans from financial institutions        18,000 - - - 18,000 
Trade accounts and other current payable - 63,630 - - 63,630 

Finacial lease 680 319 - - 999 

Total non-derivatives 18,680 63,949 - - 82,629 
 

26.6 Fair value of financial instruments 

Since the majority of the Company and subsidiary’ financial assets and liabilities are short-term in nature or 
bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different from the amounts 
presented in the statements of financial position. 
 

27.  COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

 Commitment  

27.1 The Company had commitment under purchase agreement of spare parts and machinery are as follows : 

 Currency 2020 2019 

The Company USD 77,000 46,705 
 THB 1,292,000 - 
Subsidiary USD 515,900 - 
 JPY 35,600,000 - 
 THB 303,400 - 

Contingent liabilities  

27.2  The Company and its subsidiary had outstanding commitments with banks are as follows : 

 2020 2019 
 Baht USD Baht 

Letters of credit    
Subsidiary - 5,261.23 - 
Letters of guarantee    
The Company 6,749,100.00 - 6,728,400.00 
Subsidiary 6,700,000.00 - 6,700,000.00 
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27.  COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES (Con’t) 

Contingent liabilities (Con’t) 

27.3 The Company was in possession of commitments in respect of guaranteeing credit facilities of a subsidiary 
amounting to Baht 218 million. 

 
28.  CAPITAL MANAGEMENT 

The primary objectives of the Company and it’s subsidiary’s capital management are to maintain their ability 
to continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure. 

As at December 31, 2020 and 2019, debt-to-equity ratio in the consolidated financial statements was 1.38 : 1 
and 1.70 : 1 respectively, and the separate financial statements was 0.18 : 1 and  0.23 : 1 respectively. 

 
29. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 24, 2021. 
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