บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

45,318,568.08

28,737,713.61

38,029,880.92

23,112,037.63

5.2 และ 6

190,128,541.88

203,275,197.31

102,798,879.68

112,237,861.23

7

205,021,944.44

192,159,775.13

83,766,517.55

99,138,440.77

707,619.59

996,457.14

351,608.45

517,300.50

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

320,576.47

263,514.98

33,531.76

27,465.95

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

441,497,250.46

425,432,658.17

224,980,418.36

235,033,106.08

500,100,399.40

500,100,399.40

288,490.88

174,435.98

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

8

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ

-

-

550,170.40

584,086.90

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ

9

14,298,750.00

14,298,750.00

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

10

801,758,182.30

788,689,022.28

152,849,643.74

119,020,187.39

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

11

5,595,206.45

7,225,489.38

1,957,975.41

2,557,086.39

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

7,051,726.78

4,804,512.76

4,836,310.08

3,062,435.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

991,620.56

996,125.56

460,176.27

464,681.27

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

830,245,656.49

816,597,986.88

660,492,995.78

625,379,226.26

1,271,742,906.95

1,242,030,645.05

885,473,414.14

860,412,332.34

รวมสิ นทรัพย์

-

-
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บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน

13

340,016,361.79

277,574,258.45

93,016,361.79

94,074,258.45

5.2 และ 14

134,990,045.27

143,145,872.07

65,484,516.63

62,567,755.50

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

15

61,466,800.00

61,466,800.00

ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์ พนักงาน

16

218,221.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย

-

-

-

-

-

2,933,862.19

2,600,626.98

2,933,862.19

2,600,626.98

เงินปั นผลค้างจ่าย

20,536,148.42

20,536,450.82

20,536,148.42

20,536,450.82

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

1,012,964.66

2,136,452.39

531,155.43

660,458.74

รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

561,174,403.33

507,460,460.71

182,502,044.46

180,439,550.49

15

230,232,900.00

260,966,300.00

16

44,322,566.67

32,102,438.00

25,687,439.00

18,409,937.00

รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

274,555,466.67

293,068,738.00

25,687,439.00

18,409,937.00

รวมหนี้ สิน

835,729,870.00

800,529,198.71

208,189,483.46

198,849,487.49

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

-

-

ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน - สุทธิ
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บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

30 มิถุนายน 2562

31 ธันวาคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

(172,361,864.65)

(166,873,455.26)

68,909,029.08

53,187,943.25

436,013,036.95

441,501,446.34

677,283,930.68

661,562,844.85

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

-

-

-

-

436,013,036.95

441,501,446.34

677,283,930.68

661,562,844.85

1,271,742,906.95

1,242,030,645.05

885,473,414.14

860,412,332.34

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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-

-

หน้า 3 จาก 28

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ

5.1

รายได้อ่นื
รวมรายได้

266,357,643.89

275,329,059.78

135,910,987.95

127,345,478.73

2,790,562.67

841,934.59

1,271,644.43

252,773.12

269,148,206.56

276,170,994.37

137,182,632.38

127,598,251.85

244,393,575.74

246,429,348.76

118,063,011.18

115,638,474.38

10,753,494.55

9,627,872.59

4,435,085.37

3,189,826.11

ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

5.1

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5.1

15,355,530.81

18,534,045.36

7,921,200.66

9,580,319.96

ต้นทุนทางการเงิน

5.1

5,858,319.86

6,085,184.68

564,878.61

508,716.42

276,360,920.96

280,676,451.39

130,984,175.82

128,917,336.87

(7,212,714.40)

(4,505,457.02)

6,198,456.56

(1,319,085.02)

744,170.74

187,220.79

21,743.69

317,754.47

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด

(6,468,543.66)

(4,318,236.23)

6,220,200.25

(1,001,330.55)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(6,468,543.66)

(4,318,236.23)

6,220,200.25

(1,001,330.55)

(6,468,543.66)

(4,318,236.23)

(6,468,543.66)

(4,318,236.23)

(6,468,543.66)

(4,318,236.23)

(6,468,543.66)

(4,318,236.23)

(0.022)

(0.014)

0.021

(0.003)

รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

12.2

การแบ่งกาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด
การแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

18
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บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ

5.1

รายได้อ่นื
รวมรายได้

544,562,561.07

545,248,216.19

268,721,182.46

258,982,731.31

4,688,470.16

3,220,161.07

2,301,052.82

1,529,826.15

549,251,031.23

548,468,377.26

271,022,235.28

260,512,557.46

491,678,787.75

490,065,565.42

229,952,955.76

236,674,104.50

21,181,061.41

18,784,586.14

8,314,251.29

6,261,028.28

ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

5.1

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5.1

29,490,283.64

33,164,275.32

14,674,027.25

17,032,079.43

ต้นทุนทางการเงิน

5.1

11,702,659.65

12,396,802.05

1,199,927.21

1,043,583.62

554,052,792.45

554,411,228.93

254,141,161.51

261,010,795.83

(4,801,761.22)

(5,942,851.67)

16,881,073.77

(498,238.37)

(686,648.17)

(81,834.99)

(1,159,987.94)

441,292.36

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด

(5,488,409.39)

(6,024,686.66)

15,721,085.83

(56,946.01)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

(5,488,409.39)

(6,024,686.66)

15,721,085.83

(56,946.01)

(5,488,409.39)

(6,024,686.66)

(5,488,409.39)

(6,024,686.66)

(5,488,409.39)

(6,024,686.66)

(5,488,409.39)

(6,024,686.66)

(0.018)

(0.020)

0.052

(0.000)

รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

12.2

การแบ่งกาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด
การแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ น้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

18
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บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2562
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
ทุนเรือนหุน้

กำไร(ขำดทุน)สะสม

ทีอ่ อก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

จัดสรรเพือ่ เป็ น

และชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้

สำรองตำมกฎหมำย

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

ทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร

รวม

(161,865,491.27)

446,509,410.33

เงินปั นผลจ่ำย

-

-

-

(8,400,000.18)

(8,400,000.18)

ขำดทุนสุทธิสำหรับงวด

-

-

-

(6,024,686.66)

(6,024,686.66)

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

(176,290,178.11)

432,084,723.49

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

(166,873,455.26)

441,501,446.34

(5,488,409.39)

(5,488,409.39)

ขำดทุนสุทธิสำหรับงวด

-

-

-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

(172,361,864.65)

436,013,036.95

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

รับรองว่ำถูกต้อง ลงชือ่ ..........................................................................กรรมกำร

หน้ำ 6 จำก 28

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2562
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ทุนเรือนหุน้

กำไร(ขำดทุน)สะสม

ทีอ่ อก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

จัดสรรเพือ่ เป็ น

และชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้

สำรองตำมกฎหมำย

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

46,663,939.09

655,038,840.69

เงินปั นผลจ่ำย

-

-

-

(8,400,000.18)

(8,400,000.18)

ขำดทุนสุทธิสำหรับงวด

-

-

-

(56,946.01)

(56,946.01)

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

38,206,992.90

646,581,894.50

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

53,187,943.25

661,562,844.85

15,721,085.83

15,721,085.83

กำไรสุทธิสำหรับงวด

-

-

-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2562

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

68,909,029.08

677,283,930.68

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

รับรองว่ำถูกต้อง ลงชือ่ ..........................................................................กรรมกำร
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บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงิ นสด
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

(4,801,761.22)

(5,942,851.67)

16,881,073.77

(498,238.37)

รายการปรับกระทบกาไร(ขาดทุน)สุทธิเป็ น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา

10

28,029,377.32

28,087,085.85

6,809,734.87

7,405,742.78

ค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

11

1,643,824.36

1,545,976.16

599,110.98

602,420.99

ค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพ

7

258,272.92

1,401,545.33

-

-

ค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพ(โอนกลับ)

7

(259,695.75)

(1,765,899.59)

-

-

(81,297.81)

170,997.56

(81,248.58)

(1,649.18)

(1,224,042.51)

618,304.77

(615,607.84)

618,304.77

12,786,333.00

1,608,152.00

7,277,502.00

1,032,807.00

(68,326.09)

(138,229.54)

(36,766.00)

(72,868.80)

11,702,659.65

12,396,802.05

1,199,927.21

1,043,583.62

47,985,343.87

37,981,882.92

32,033,726.41

10,130,102.81

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(10,805,113.57)

(43,928,970.29)

(14,512,787.45)

(20,221,725.25)

สินค้าคงเหลือ

(12,860,746.47)

(10,894,791.65)

15,371,923.22

3,327,183.49

(57,061.49)

10,339.69

(6,065.81)

42,329.00

4,505.00

(11,000.00)

4,505.00

(11,000.00)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

(9,779,335.72)

50,776,583.30

1,524,427.99

23,736,761.70

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

(1,123,487.73)

(13,979.86)

(146,553.31)

(137,104.02)

(347,983.33)

(673,469.00)

เงิ นสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน

13,016,120.56

33,246,595.11

34,269,176.05

16,566,869.73

จ่ายดอกเบีย้

(11,306,348.50)

(12,396,802.05)

(1,241,726.50)

(1,055,818.87)

(2,600,626.98)

(1,396,677.83)

(2,600,626.98)

(1,396,677.83)

(890,854.92)

19,453,115.23

30,426,822.57

14,114,373.03

(กาไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์ พนักงาน

16

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึน้ )

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

ผลประโยชน์ พนักงานทีจ่ ่ายในระหว่างงวด

จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน

16

-

(299,678.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

รับรองว่าถูกต้อง ลงชือ่ ..........................................................................กรรมการ

หน้า 8 จาก 28

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

จ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน

(338,900.00)

(300,000.00)

(338,900.00)

(180,000.00)

รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน

661,654.05

1,492,859.77

390,537.15

846,508.09

68,326.09

138,229.54

36,766.00

72,868.80

(817,392.93)

(14,620,441.95)

(739,693.07)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน

ดอกเบีย้ รับ
ซื้อทรัพย์สนิ ถาวร

10

(14,718,766.34)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

11

(13,541.43)

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิ ถาวร

-

-

-

104,536.08

294,719.54

81,258.58

1,654.18

(14,236,691.55)

808,415.92

(14,450,780.22)

1,338.00

62,442,103.34

(7,440,702.53)

(1,057,896.66)

(17,531,905.99)

(30,733,400.00)

(30,733,400.00)

-

(302.40)

(8,395,204.62)

(302.40)

(8,395,204.62)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหาเงิ น

31,708,400.94

(46,569,307.15)

(1,058,199.06)

(25,927,110.61)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

16,580,854.47

(26,307,776.00)

14,917,843.29

(11,811,399.58)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นงวด

28,737,713.61
45,318,568.08

45,283,701.95
18,975,925.95

23,112,037.63
38,029,880.92

26,099,313.96
14,287,914.38

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ายชาระเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน

15

เงินปั นผลจ่าย

-

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงิ นสดเพิ่ มเติ ม
1. รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด (หน่ วย : บาท)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้

10

2,451,240.27

โอนเงินมัดจาเป็ นสินทรัพย์ถาวร

10

23,951,769.00
1,337

-

2,066,990.27

-

245,000.00

23,951,769.00

-

1,335

865

2. จานวนทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชือ่ ทีอ่ าจจะนามา
ใช้เพือ่ กิจกรรมดาเนินงานในอนาคต (หน่ วย : ล้านบาท)

960

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

รับรองว่าถูกต้อง ลงชือ่ ..........................................................................กรรมการ

หน้า 9 จาก 28

บริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นระหว่ำงกำลแบบย่อ
สำหรับงวดหกเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 มิ ถนุ ำยน 2562 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)
1.

ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กับ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 บริษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 119 ถนนกาญจนวนิช ตาบลท่าข้าม
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีสาขา 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมู่ท่ี 1 ตาบลโคกขาม
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
บริษทั ย่อย ตัง้ อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมูท่ ่ี 1 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั โอจิ โฮลดิง้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ซึง่ จดทะเบียนในประเทศญีป่ ่ นุ โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ร้อยละ 75.72 ของทุนจดทะเบียน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดาเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ชนิดต่างๆ ด้วยระบบออฟเซ็ท และผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษ
ลูกฟูก กระดาษแข็ง

2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำล

2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินนี้ จัดทาขึน้ ตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึน้ เพื่อความสะดวกของ
ผูอ้ ่านงบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึน้ ในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง "การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล" รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีท่ปี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ บัญชี
และตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในเรื่องที่เกี่ยวกับการบัญชี อย่ างไรก็ตาม บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
และงบกระแสเงินสด ในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจัดทาเป็ น
แบบย่อ
งบการเงินระหว่างกาล ได้จดั ทาขึน้ เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงิน
ระหว่างกาลนี้มไิ ด้รวมข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ปั จจุบนั เกีย่ วกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลซ้าซ้อนกับข้อมูลทีไ่ ด้รายงานไปแล้ว
ดังนัน้ งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินระหว่างกาล แสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ยกเว้นทีจ่ ะระบุเป็ นอย่างอื่น

2.2

หลักการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ บริษทั สหกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
และได้จดั ทาขึน้ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างเกีย่ วกับบริษทั ย่อยในระหว่างงวด
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2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิ นระหว่ำงกำล (ต่อ)

2.3

หลักการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
บริษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่ แสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตาม
วิธรี าคาทุน

3.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่

3.1

การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2561)
และออกใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน และการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ มีการเปลีย่ นแปลงหลักการทีส่ าคัญดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
มาตรฐานฉบับนี้ ให้หลักการโดยรวมในการรับรูร้ ายได้ทงั ้ จานวนที่รบั รูแ้ ละช่วงเวลาทีร่ บั รู้ โดยรายได้จะรับรูเ้ มื่อ (หรือ ณ
วันที)่ กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ทก่ี จิ การคาดว่าจะได้รบั กิจการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาทีท่ ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขัน้ ตอนสาหรับการรับรูร้ ายได้ทเ่ี กิดขึน้ จาก
สัญญาทีท่ ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรูร้ ายได้ในจานวนเงินทีส่ ะท้อนถึง สิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่า จะมีสทิ ธิได้รบั จาก
การแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้ส่งมอบให้แก่ลูกค้าและกาหนดให้กจิ การต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและ
เหตุ การณ์ ท่เี กี่ยวข้องทัง้ หมด ในการพิจารณาตามหลักการในแต่ ละขัน้ ตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
นามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกีย่ วกับการรับรูร้ ายได้ ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

สัญญาก่อสร้าง
รายได้

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

รายได้ - รายการแลกเปลีย่ นเกีย่ วกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบกับงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
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3.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ (ต่อ)

3.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทย่ี งั ไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินทีอ่ อกใหม่ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจาหน่ าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารคานวน
การด้อยค่า ของเครื่อ งมือ ทางการเงิน โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุ นด้า นเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น และหลักการ
เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มผี ลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และ
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีบางฉบับทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ในปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ฉบับที่ 103 การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 104 การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ท่มี ปี ั ญหา
ฉบับที่ 105 การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ฉบับที่ 106 การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
ฉบับที่ 107 การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่ นามาถือปฏิบตั ิ

3.3

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างงวดแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยังไม่ได้นามาถือ
ปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ ดังต่อไปนี้
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3.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ (ต่อ)

3.3

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างงวดแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
ให้ถอื ปฏิบตั กิ บั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
สัญญาเช่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22
รายการทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศและสิง่ ตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ การให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน และการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย
อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินต่องบการเงินในปี ทเ่ี ริม่
นามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธกี ารคานวณเช่นเดียวกับทีใ่ ช้ในงบการเงิน สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นนโยบายการรับรูร้ ายได้ ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ปรับให้สอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า ทีอ่ อกใหม่มาถือ
ปฏิบตั ติ ามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 3.1 โดยนโยบายการบัญชีใหม่น้ไี ด้นามา
แทนนโยบายการรับรูร้ ายได้จากการขายและการให้บริการ ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว
ไม่เป็ นสาระสาคัญต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเปรียบเทียบ

5.

รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั ฯ มีรายการบัญชีกบั บริษทั ย่อย และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของ
บริษทั ฯ เกิดขึน้ จากรายการบัญชีกบั บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าว บริษทั เหล่านี้เกีย่ วข้องกันโดยการถือหุน้ และ/หรือ
การเป็ นกรรมการร่วมกัน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.-

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
และนโยบาย
กาหนดราคา

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ

บริษทั โอจิ โฮลดิง้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริษทั สหกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
GS Paperboard & Packaging Sdn Bhd.
บริษทั ยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จากัด
Oji Industrial Materials Management Co., Ltd.
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd.
Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd.

1
2
3
3
3
3
3

บริหารจัดการ
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
บริหารจัดการ
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
ซื้อมาขายไป

ญีป่ ่ นุ
ไทย
มาเลเซีย
ไทย
ญีป่ ่ นุ
นิวซีแลนด์
ญีป่ ่ นุ

ดาเนินกิจการ

อัตราส่วนการถือหุน้
ร้อยละ
30 มิ.ย. 31 ธ.ค.
2562
2561
100
-

100
-
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5.

รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายการกาหนดราคา กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีดงั นี้.1. เป็ นบริษทั ใหญ่ของบริษทั ฯ
คิดค่าธรรมเนียมค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี ของจานวนเงินกู้
คงเหลือในแต่ละไตรมาส ทัง้ นี้ บริษทั ใหญ่ยกเลิกการคิดค่าธรรมเนียมค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กบั บริษทั ฯ
ตัง้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็ นต้นไป (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 13 ประกอบ)
2. เป็ นบริษทั ย่อย
บริษัทฯ กาหนดราคาซื้อขายวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูปโดยใช้ต้นทุนบวกอัตราผลตอบแทนที่ตกลงร่วมกัน
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ถึง 15 และเครื่องจักร ในอัตราผลตอบแทนตามที่ตกลงร่วมกัน
3. เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ใหญ่
บริษทั ฯ และบริษทั ในกลุ่มเดียวกัน ซือ้ และขายวัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูปในราคาตลาด และสาหรับค่าบริหารจัดการ
เรียกเก็บตามทีเ่ กิดขึน้ จริง

5.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันมีรายละเอียด ดังนี้.หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
บริษทั ใหญ่
ค่าธรรมเนียมค้าประกัน

267,218.83

313,389.64

-

41,884.91

บริษทั ย่อย
รายได้จากการขาย
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายอื่น

-

-

129,195.74
468,757.49
3,844.00

24,390.00
1,765,250.15
-

บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าบริหารจัดการ

87,915.00
74,637,696.56
147,832.35

340,435.00
88,910,430.79
85,736.02

26,882,930.26
147,832.35

52,423,628.55
85,736.02
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5.

รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันมีรายละเอียด ดังนี้.- (ต่อ)
หน่วย : บาท
สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
บริษทั ใหญ่
ค่าธรรมเนียมค้าประกัน
บริษทั ย่อย
รายได้จากการขาย
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าบริหารจัดการ

564,614.69

635,373.16

48,821.90

88,241.06

-

-

174,210.74
1,105,449.84
3,844.00

24,390.00
2,998,522.15
-

271,706.80

582,425.00

-

-

165,813,175.52 149,735,898.71
147,832.35
222,159.49

72,539,896.04
147,832.35

84,521,354.60
222,159.49

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายสาหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบีย้ ประชุม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร โดยสรุปได้ดงั นี้.-

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
5,340,059.81
5,083,375.00
3,476,879.99
3,178,317.40
1,669,338.00
161,187.00
1,268,870.00
66,863.00
7,009,397.81
5,244,562.00
4,745,749.99
3,245,180.40
หน่วย : บาท
สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
10,278,876.93 10,070,729.04
6,780,067.11
6,417,468.98
1,784,221.00
322,370.00
1,339,696.00
133,724.00
12,063,097.93 10,393,099.04
8,119,763.11
6,551,192.98
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5.

รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.2

ยอดคงเหลือของบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561

65,912.00
65,912.00

206,214.47
206,214.47

138,239.44
138,239.44

-

-

3,778.40
3,778.40

111,446.67
111,446.67

-

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

65,912.00

209,992.87

249,686.11

131,433.05
131,433.05

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า

49,877,303.92
49,877,303.92

72,606,360.23
72,606,360.23

420,632.57
25,280,970.40
25,701,602.97

179,229.60
37,071,007.27
37,250,236.87

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษทั ใหญ่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

260,122.02
147,832.35
407,954.37
50,285,258.29

302,125.41
561,201.64
863,327.05
73,469,687.28

147,832.35
147,832.35
25,849,435.32

46,564.36
561,201.64
607,766.00
37,858,002.87

เงินทดรองจ่าย
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมเงินทดรองจ่าย
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สนิ
บริษทั ย่อย

เรือ่ งอื่นๆ
1. บริษทั ใหญ่ลาดับสูงสุด ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กบั บริษทั ย่อย เป็ นวงเงินจานวน 700 ล้านบาท
2. บริษทั ใหญ่ ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กบั บริษทั ฯ เป็ นวงเงินจานวน 160 ล้านบาท จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 13
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6.

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561

1,194,855.09
65,912.00
181,972,760.16

1,808,094.43
206,214.47
177,434,073.65

138,239.44
101,850,360.84

88,718,660.78

183,233,527.25
(4,998,607.85)
178,234,919.40

179,448,382.55
(4,998,607.85)
174,449,774.70

101,988,600.28
(3,321,911.87)
98,666,688.41

88,718,660.78
(3,321,911.87)
85,396,748.91

4,593,919.16
640,148.90
1,225,707.03
4,147,155.29
1,286,692.10
11,893,622.48

3,516,132.19
23,951,769.00
5,503.00
712,449.02
189,866.90
449,702.50
28,825,422.61

2,078,202.77
640,148.90
693,827.03
158,205.90
561,806.67
4,132,191.27

1,769,056.65
23,951,769.00
5,503.00
131,433.05
606,883.72
189,866.90
186,600.00
26,841,112.32

190,128,541.88

203,275,197.31

102,798,879.68

112,237,861.23

ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ
ตั ๋วเงินรับ
ลูกหนี้การค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริษทั อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาค่าเครื่องจักร
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สนิ - บริษทั ย่อย
ลูกหนี้อ่นื
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินทดรองจ่าย
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
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6.

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ ซึง่ มียอดคงเหลือ แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระได้ดงั นี้.หน่วย : บาท

ลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
ลูกหนี้ทเ่ี กินกาหนดชาระ ดังนี้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ - สุทธิ
7.

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
164,085,664.46 158,614,991.50
13,975,834.94
173,420.00
4,998,607.85

14,785,117.91
994,468.75
55,196.54
4,998,607.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
88,506,702.54 76,579,446.15
9,986,565.87
173,420.00
3,321,911.87

7,767,637.47
994,468.75
55,196.54
3,321,911.87

183,233,527.25 179,448,382.55 101,988,600.28
(4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87)
178,234,919.40 174,449,774.70 98,666,688.41

88,718,660.78
(3,321,911.87)
85,396,748.91

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
วัสดุสน้ิ เปลืองและวัสดุหบี ห่อ
อะไหล่
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มสภาพ
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
14,536,817.74 10,363,347.27
17,818,227.02 16,959,657.02
147,380,449.42 147,261,815.28
4,466,836.38
4,964,658.70
9,570,159.37
8,276,947.45
12,742,247.78
5,827,565.51
206,514,737.71 193,653,991.23
(1,492,793.27) (1,494,216.10)
205,021,944.44 192,159,775.13

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
5,916,540.89
4,315,018.98
2,812,952.74
2,366,458.47
55,959,892.65 81,094,224.18
2,007,649.06
2,877,059.55
7,671,070.99
7,432,816.44
9,398,411.22
1,052,863.15
83,766,517.55 99,138,440.77
83,766,517.55 99,138,440.77
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7.

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มสภาพ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
1,494,216.10
2,319,423.15
258,272.92
839,398.96
(259,695.75)
(1,664,606.01)
1,492,793.27
1,494,216.10

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
บวก ตัง้ เพิม่ ระหว่างงวด/ปี
หัก โอนกลับระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
8.

เงิ นลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย มีรายละเอียดดังนี้.-

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

9.

สัดส่วน(ร้อยละ)
ของเงินลงทุน

บริษทั

30 มิ.ย.
62

31 ธ.ค.
61

30 มิ.ย.
62

31 ธ.ค.
61

บริษทั ย่อย
บริษทั สหกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด

600

600

100

100

หน่วย : บาท
เงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธรี าคาทุน
30 มิ.ย. 62

31 ธ.ค. 61

500,100,399.40

500,100,399.40

เงินปั นผลรับ
30 มิ.ย.
62

30 มิ.ย.
61
-

-

อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ทีด่ นิ
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

17,475,660.00
(3,176,910.00)
14,298,750.00

17,475,660.00
(3,176,910.00)
14,298,750.00

มูลค่ายุตธิ รรม

14,298,750.00

14,298,750.00
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10.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สรุปได้
ดังนี้.-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซือ้ เพิม่ ระหว่างงวดทีร่ าคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวดทีม่ มี ลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันทีจ่ าหน่าย
รับโอนเงินมัดจาเป็ นสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
788,689,022.28
119,020,187.39
17,170,006.61
16,687,432.22
(23,238.27)
(10.00)
23,951,769.00
23,951,769.00
(28,029,377.32)
(6,809,734.87)
801,758,182.30
152,849,643.74

10.1

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ซอ้ื ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้ เป็ นเงินสดในราคาทุนจานวนเงิน 14.72 ล้านบาท
สาหรับงบการเงินรวม และ 14.62 ล้านบาท สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

10.2

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้นาทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ นัน้ และเครื่องจักรบางส่วน ไปจดจานองเพื่อค้าประกัน
วงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 13 โดยมี
ราคาทุนจานวนเงิน 648.71 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนเงิน 501.39 ล้านบาท สาหรับงบการเงินรวม
(ราคาทุนจานวนเงิน 133.43 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนเงิน 92.85 ล้านบาท สาหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ)

11.

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สาหรับงวดหกเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สรุปได้ดงั นี้

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซือ้ เพิม่ ระหว่างงวดทีร่ าคาทุน
ค่าตัดจ่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
7,225,489.38
2,557,086.39
13,541.43
(1,643,824.36)
(599,110.98)
5,595,206.45
1,957,975.41
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12.

ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ
12.1

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
10,828,255.68
8,340,924.45
(3,776,528.90) (3,536,411.69)
7,051,726.78
4,804,512.76

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
5,801,870.18
4,346,369.78
(965,560.10) (1,283,933.95)
4,836,310.08
3,062,435.83

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างงวด มีดงั นี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย) สาหรับ
ณ วันที่
งวดในกาไรหรือ
ณ วันที่
1 ม.ค. 2562
ขาดทุน
30 มิ.ย. 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ

986,211.63
298,843.22
6,420,487.60
635,382.00
8,340,924.45

(284.57)
2,487,615.80
2,487,331.23

986,211.63
298,558.65
8,908,103.40
635,382.00
10,828,255.68

(3,536,411.69)
4,804,512.76

(240,117.21)
2,247,214.02

(3,776,528.90)
7,051,726.78

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย)สาหรับ
งวดในกาไรหรือ
ณ วันที่
ณ วันที่
ขาดทุน
30 มิ.ย. 2562
1 ม.ค. 2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ

664,382.38
3,681,987.40
4,346,369.78

1,455,500.40
1,455,500.40

664,382.38
5,137,487.80
5,801,870.18

(1,283,933.95)
3,062,435.83

318,373.85
1,773,874.25

(965,560.10)
4,836,310.08
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12.

ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

12.2

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด สรุปได้ดงั นี้.หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับผลต่างชัวคราวที
่
่
รับรูเ้ มื่อเริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

1,486,711.72

(2,230,882.46)
(744,170.74)

(46,363.69)

1,486,711.72

(46,363.69)

(140,857.10) (1,508,455.41)
(187,220.79)
(21,743.69)

(271,390.78)
(317,754.47)

หน่วย : บาท
สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับผลต่างชัวคราวที
่
่
รับรูเ้ มื่อเริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
13.

2,933,862.19

(2,247,214.02)
686,648.17

152,279.12

2,933,862.19

152,279.12

(70,444.13) (1,773,874.25)
81,834.99 1,159,987.94

(593,571.48)
(441,292.36)

เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย.-

ตั ๋วสัญญาใช้เงิน
เงินเบิกเกินบัญชี
ทรัสต์รซี ที
รวม

อัตราดอกเบีย้
ร้อยละต่อปี
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
2562
2561
2.45
2.20 - 2.45
7.175
3.23

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561
340,000,000.00 276,500,000.00 93,000,000.00 93,000,000.00
16,361.79
16,361.79
1,074,258.45
- 1,074,258.45
340,016,361.79 277,574,258.45 93,016,361.79 94,074,258.45
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13.

เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิ น (ต่อ)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์สองแห่ง ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน โดยครบกาหนดเมื่อทวงถาม
วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นค้าประกันโดยการจดจานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วนของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย และค้าประกันโดย บริษทั โอจิ โฮลดิง้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ลาดับสูงสุด
ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษทั ฯ ได้รบั หนังสือแจ้งจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งของบริษทั ยกเลิกการ
ค้าประกันโดยบริษทั โอจิ โฮลดิง้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด วงเงินสินเชื่อจานวน 160 ล้านบาท

14.

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

เจ้าหนี้การค้าและตั ๋วเงินจ่าย
ตั ๋วเงินจ่าย
เจ้าหนี้การค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
- บริษทั อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและตั ๋วเงินจ่าย
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สนิ
รายได้รบั ล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
15.

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561

108,417.76
60,928.00
49,877,303.92 72,606,360.23
56,152,645.64 54,850,020.58
106,138,367.32 127,517,308.81

25,701,602.97
25,678,635.32
51,380,238.29

37,250,236.87
19,109,615.50
56,359,852.37

5,384,046.81
9,117,873.56
1,126,642.89
15,628,563.26

4,859,649.34
3,070,572.14
3,893,384.38
2,066,990.27
213,682.21
14,104,278.34

3,034,433.29
2,943,051.46
230,418.38
6,207,903.13

134,990,045.27 143,145,872.07

65,484,516.63

62,567,755.50

7,685,582.06
10,304,513.03
7,627,427.08
2,478,137.77
756,018.01
28,851,677.95

เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย.-

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
หัก จ่ายคืนระหว่างงวด/ปี
รวม
หัก ส่วนทีค่ รบกาหนดชาระในหนึ่งปี
สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2562
31 ธ.ค. 2561
322,433,100.00
383,899,900.00
(30,733,400.00)
(61,466,800.00)
291,699,700.00
322,433,100.00
(61,466,800.00)
(61,466,800.00)
230,232,900.00
260,966,300.00
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15.

เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น - สุทธิ (ต่อ)
บริษทั ย่อย กูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูย้ มื ดังนี้.วงเงิน
(ล้านบาท)
430

16.

วัตถุประสงค์
จ่ายชาระคืน
เงินกูย้ มื ระยะ
สัน้

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละ)
การผ่อนชาระ
4.77
จ่ายชาระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสๆ ละ
15,366,700 บาท เริม่ ชาระเงินต้นงวดแรก
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจ่ายชาระ
ดอกเบีย้ เป็ นรายไตรมาส เริม่ จ่ายชาระงวด
แรกสิน้ เดือนมิถุนายน 2557

ครบกาหนด
ภายในวันที่ 29
มีนาคม 2567

หลักทรัพย์
ค้าประกัน
บริษทั ใหญ่ลาดับ
สูงสุด

ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่
30 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
32,102,438.00
18,409,937.00
ต้นทุนบริการในอดีต
10,271,190.00
5,877,532.00
ต้นทุนบริการในปั จจุบนั
1,961,287.73
1,080,592.00
ต้นทุนดอกเบีย้
553,855.27
319,378.00
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ ่ายในระหว่างงวด
(347,983.33)
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
44,540,787.67
25,687,439.00
หัก ส่วนทีค่ รบกาหนดชาระในหนึ่งปี
(218,221.00)
44,322,566.67
25,687,439.00
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม่ เติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสาหรับ
ลูกจ้างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขน้ึ ไป ให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีประมาณการหนี้สนิ สาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ ขึน้ 10.27 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และเพิม่ ขึน้ 5.88 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ทัง้ นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็ น
ค่าใช้จ่ายทันทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดปั จจุบนั แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
8,251,805.00
4,665,336.00
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
573,743.00
425,008.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1,445,642.00
787,188.00
10,271,190.00
5,877,532.00
รวม
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17.

สิ ทธิ ประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน
บริษทั ฯ ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รบั สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาหรับกิจการผลิตกล่องกระดาษ ซึง่ พอสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
2186 (2)/2554
1218 (2)/2558

วันทีอ่ นุมตั ิ

บริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม

วันทีเ่ ริม่ มีรายได้

29 กันยายน 2554 บริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) ตุลาคม 2556
24 กุมภาพันธ์ 2558 บริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จากัด (มหาชน) กุมภาพันธ์ 2562

สิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการส่งเสริมการลงทุนทีส่ าคัญ มีดงั นี้.1. ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
2. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการประกอบกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
มีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
3. ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาเป็ นทีต่ อ้ งนาเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิต
เพื่อส่งออกเป็ นระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ (ได้รบั ยกเว้นเฉพาะบัตรส่งเสริมเลขที่ 2186 (2)/2554)
4. ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือ
การหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน จาแนกเป็ นส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน และส่วนที่
ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้.-

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
กิจการทีไ่ ด้รบั
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
116,292,340.46 432,958,690.77 549,251,031.23
(107,653,550.59) (434,696,582.21) (542,350,132.80)
(515,867.86) (11,186,791.79) (11,702,659.65)
(686,648.17)
(686,648.17)
8,122,922.01 (13,611,331.40) (5,488,409.39)
8,122,922.01 (13,611,331.40) (5,488,409.39)
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17.

สิ ทธิ ประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ)

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับงวด
กาไรเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
กิจการทีไ่ ด้รบั
กิจการทีไ่ ม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
116,292,340.46 154,729,894.82 271,022,235.28
(107,653,550.59) (145,287,683.71) (252,941,234.30)
(515,867.86)
(684,059.35) (1,199,927.21)
(1,159,987.94) (1,159,987.94)
8,122,922.01
7,598,163.82 15,721,085.83
8,122,922.01
7,598,163.82 15,721,085.83

การจัดสรรผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้นจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 2 ประการดังนี้ คือ
1. รายได้และค่าใช้จา่ ยทีส่ ามารถระบุได้ว่าเป็ นของส่วนใดก็จะจัดสรรไปยังส่วนนัน้ โดยตรง
2. รายการทีไ่ ม่สามารถระบุได้ว่าเป็ นของส่วนใดก็จะจัดสรรตามสัดส่วนของรายได้แต่ละส่วน
18.

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานสาหรับงวด คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับงวดทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษัทฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคล
ภายนอกทีอ่ อกในระหว่างงวด โดยแสดงการคานวณดังนี้
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน) (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว
(หน่วย : หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
(หน่วย : บาทต่อหุน้ )

(6,468,543.66) (4,318,236.23)

6,220,200.25 (1,001,330.55)

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

(0.022)

(0.014)

0.021

(0.003)
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18.

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน (ต่อ)
สาหรับงวดหกเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2561
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน) (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ายแล้ว
(หน่วย : หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
(หน่วย : บาทต่อหุน้ )

19.

(5,488,409.39) (6,024,686.66) 15,721,085.83

(56,946.01)

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

(0.018)

(0.020)

0.052

(0.000)

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนิ นงำน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาเนินงานทีร่ ายงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตกล่องกระดาษ ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่า
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสว่ นงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยมีสว่ นงานทางภูมศิ าสตร์เพียงส่วนงานเดียว
ดังนัน้ รายได้ กาไร และสินทรัพย์ทงั ้ หมด ทีแ่ สดงในงบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมศิ าสตร์ตามทีก่ ล่าวไว้

20.

ภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึน้
ภาระผูกพัน

20.1

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ทาสัญญาเช่ารถยนต์และเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 - 4 ปี นับจากวันทีใ่ น
สัญญารายจ่ายค่าเช่าทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องจ่ายในอนาคตมีดงั ต่อไปนี้

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
20.2

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561 30 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2561
2,232,460.00 2,251,887.10 1,443,160.00 1,139,280.00
1,846,328.57 1,484,785.67
792,328.57
621,340.00
4,078,788.57 3,736,672.77 2,235,488.57 1,760,620.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาจ้างเหมา 1.61 ล้านบาท
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20.

ภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึน้ (ต่อ)
หนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้

20.3

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันอยู่กบั ธนาคาร ดังนี้.30 มิ.ย. 2562
บาท
เหรียญสหรัฐ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย
ภาระผูกพันตามหนังสือค้าประกันต่างๆ
บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย

-

31 ธ.ค. 2561
บาท
เหรียญสหรัฐ

120,185.29

6,728,400.00
6,700,000.00

-

73,935.84
66,000.00

- 6,728,400.00
- 7,129,000.00

-

20.4

บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการเข้า คา้ ประกันวงเงินสินเชื่อบริษทั ย่อย จานวนเงิน 218 ล้านบาท

21.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ การดารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการดารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในงบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 1.92 : 1
และ 1.81 : 1 และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 0.31 : 1 และ 0.30 : 1 ตามลาดับ

22.

กำรอนุมตั ิ งบกำรเงิ น
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

รับรองว่าถูกต้อง ลงชื่อ...................................................................กรรมการ
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