












หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 37,346,144.01      28,737,713.61      25,538,737.85      23,112,037.63      

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น - สทุธิ 5.2 และ 7 188,505,967.52    203,275,197.31    103,640,312.12    112,237,861.23    

สนิคา้คงเหลอื -  สทุธิ 8 167,692,793.85    192,159,775.13    70,149,217.42      99,138,440.77      

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน

สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 539,151.32          996,457.14          340,170.75          517,300.50          

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 251,867.39          263,514.98          32,830.90            27,465.95            

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 394,335,924.09    425,432,658.17    199,701,269.04    235,033,106.08    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 -                     -                     500,100,399.40    500,100,399.40    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - สทุธิ 382,101.35          584,086.90          284,077.01          174,435.98          

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 10 14,298,750.00      14,298,750.00      -                     -                     

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 11 789,091,775.61    788,689,022.28    149,022,430.22    119,020,187.39    

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 12 3,923,853.92        7,225,489.38        1,348,934.82        2,557,086.39        

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 13 8,204,202.32        4,804,512.76        6,104,950.85        3,062,435.83        

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 919,726.72          996,125.56          310,681.27          464,681.27          

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 816,820,409.92    816,597,986.88    657,171,473.57    625,379,226.26    

รวมสินทรพัย์ 1,211,156,334.01  1,242,030,645.05  856,872,742.61    860,412,332.34    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองวา่ถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 1 จาก 56

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูร้ะยะสัน้จากจากสถาบนัการเงนิ 14 109,500,000.00    277,574,258.45    40,000,000.00      94,074,258.45      

เงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 200,000,000.00    -                     -                     -                     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 5.2 และ 15 118,638,311.78    143,145,872.07    63,184,485.93      62,567,755.50      

สว่นของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 61,466,800.00      61,466,800.00      -                     -                     

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 17 1,944,831.00        -                     634,703.00          -                     

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 3,250,817.26        2,600,626.98        3,250,817.26        2,600,626.98        

เงนิปันผลคา้งจ่าย 20,536,148.42      20,536,450.82      20,536,148.42      20,536,450.82      

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,696,431.84        2,136,452.39        706,539.57          660,458.74          

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 517,033,340.30    507,460,460.71    128,312,694.18    180,439,550.49    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 16 199,499,500.00    260,966,300.00    -                     -                     

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนักงาน - สทุธิ 17 47,569,387.00      32,102,438.00      29,235,641.00      18,409,937.00      

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 247,068,887.00    293,068,738.00    29,235,641.00      18,409,937.00      

รวมหน้ีสิน 764,102,227.30    800,529,198.71    157,548,335.18    198,849,487.49    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองวา่ถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 2 จาก 56

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

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    

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    

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 278,374,901.60    278,374,901.60    278,374,901.60    278,374,901.60    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฏหมาย 18 30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      30,000,000.00      

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (161,320,794.89) (166,873,455.26) 90,949,505.83      53,187,943.25      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 447,054,106.71    441,501,446.34    699,324,407.43    661,562,844.85    

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                     -                     -                     -                     

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 447,054,106.71    441,501,446.34    699,324,407.43    661,562,844.85    

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,211,156,334.01  1,242,030,645.05  856,872,742.61    860,412,332.34    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองวา่ถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 3 จาก 56

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562



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

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5.1 1,076,928,222.56  1,111,091,848.91  547,627,266.39    528,907,337.84    

รายไดอ้ื่น 5.1 6,658,864.43        3,115,626.09        3,600,254.82        1,629,268.97        

รวมรำยได้ 1,083,587,086.99  1,114,207,475.00  551,227,521.21    530,536,606.81    

ค่ำใช้จำ่ย

ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้รกิาร 5.1 949,134,142.43    987,126,100.55    458,795,864.44    469,796,339.26    

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 41,544,254.68      41,359,789.25      16,962,567.79      14,981,872.04      

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 5.1 58,134,762.98      56,899,828.88      29,845,890.42      27,598,671.22      

ต้นทุนทางการเงนิ 5.1 22,267,483.00      24,380,800.19      1,931,060.25        2,066,882.14        

รวมค่ำใช้จำ่ย 1,071,080,643.09  1,109,766,518.87  507,535,382.90    514,443,764.66    

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 12,506,443.90      4,440,956.13        43,692,138.31      16,092,842.15      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 13.2 (3,623,148.07) (3,130,515.94) (3,704,246.13) (1,863,859.41)

ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 8,883,295.83 1,310,440.19 39,987,892.18      14,228,982.74      

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนักงานทีก่ าหนดไว ้- สทุธจิากภาษี 13.2  (3,330,635.46) 2,081,596.00         (2,226,329.60) 695,021.60          
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 5,552,660.37 3,392,036.19 37,761,562.58      14,924,004.34      

กำรแบ่งก ำไรสุทธิส ำหรบัปี

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 8,883,295.83 1,310,440.19

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                     -                     
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี 8,883,295.83 1,310,440.19

กำรแบ่งปันก ำไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 5,552,660.37 3,392,036.19

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                     -                     
ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 5,552,660.37 3,392,036.19

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท : หุ้น)

ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 22 0.030 0.004 0.133 0.047 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองวา่ถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 4 จาก 56

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

ทุนเรอืนหุน้

ทีอ่อกและ จดัสรรเพือ่เป็น

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ สว่นเกนิมลูค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00     (161,865,491.27)   446,509,410.33    

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิลงทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 19 -                  -                  -                    (8,400,000.18)      (8,400,000.18)      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรสทุธิ -                  -                  -                    1,310,440.19       1,310,440.19       

ก าไรเบด็เสรจ็อื่น -                  -                  -                    2,081,596.00       2,081,596.00       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00     (166,873,455.26)   441,501,446.34    

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรสทุธิ -                  -                  -                    8,883,295.83       8,883,295.83       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น -                  -                  -                    (3,330,635.46)      (3,330,635.46)      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00     (161,320,794.89)   447,054,106.71    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองวา่ถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 5 จาก 56

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

ทุนเรอืนหุน้

ทีอ่อกและ จดัสรรเพือ่เป็น

หมายเหตุ เรยีกช าระแลว้ สว่นเกนิมลูค่าหุน้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00     46,663,939.09     655,038,840.69    

รายการกบัผูถ้อืหุน้ทีบ่นัทกึโดยตรงเขา้สว่นของผูถ้อืหุน้

เงนิลงทุนทีไ่ดร้บัจากผูถ้อืหุน้และการจดัการสว่นทุนใหผู้ถ้อืหุน้ :

เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทั 19 -                  -                  -                    (8,400,000.18)      (8,400,000.18)      

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรสทุธิ -                  -                  -                    14,228,982.74     14,228,982.74     

ก าไรเบด็เสรจ็อื่น -                  -                  -                    695,021.60         695,021.60         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00     53,187,943.25     661,562,844.85    

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

ก าไรสทุธิ -                  -                  -                    39,987,892.18     39,987,892.18     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น -                  -                  -                    (2,226,329.60)      (2,226,329.60)      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00     90,949,505.83     699,324,407.43    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

รบัรองวา่ถูกต้อง  ลงชือ่..........................................................................กรรมการ หน้า 6 จาก 56

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

หน่วย : บาท



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

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 12,506,443.90     4,440,956.13      43,692,138.31     16,092,842.15     

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)สทุธเิป็น

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 11 56,288,481.89     56,171,107.12     13,334,574.51     14,186,423.89     

ค่าตดัจ่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 3,315,176.89      3,263,997.23      1,208,151.57      1,208,151.98      

หนี้สญู -                   31,683.67          -                   -                   

หนี้สงสยัจะสญู -                   128,500.39         -                   -                   

ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ 8 2,812,348.65      839,398.96         542,045.07         -                   

ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ(โอนกลบั) 8 (804,609.55)        (1,664,606.01)     -                   -                   

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิ 33,210.68          121,764.50         (81,248.58)         (50,882.24)         

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (110,592.92)        503,975.38         (70,952.71)         -                   

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 17 15,241,683.21     3,812,039.00      8,677,495.00      2,053,233.00      

รายไดด้อกเบีย้ (126,338.92)        (211,466.31)        (77,034.29)         (121,104.49)        

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 22,267,483.00     24,380,800.19     1,931,060.25      2,066,882.14      

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน 111,423,286.83   91,818,150.25     69,156,229.13     35,435,546.43     

สนิทรพัยด์ าเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น (9,182,539.21)     (41,989,291.50)    (15,354,219.89)    (27,831,674.46)    

สนิคา้คงเหลอื 22,459,242.18     5,341,728.56      28,447,178.28     6,706,766.18      

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 11,647.59          179,682.31         (5,364.95)           45,704.24          

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 76,398.84          (419,758.91)        154,000.00         (160,000.00)        

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น (25,729,112.97)    20,663,814.83     (229,854.13)        (1,240,592.75)     

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (440,020.55)        358,597.13         (111,612.17)        164,325.65         

ผลประโยชน์พนักงานทีจ่่ายในระหวา่งปี 17 (1,993,197.55)     (2,274,984.00)     -                   (299,678.00)        

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 96,625,705.16     73,677,938.67     82,056,356.27     12,820,397.29     
จ่ายดอกเบีย้ (22,449,659.17)    (25,056,658.02)    (2,040,049.26)     (2,020,655.20)     
จ่ายภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (5,539,988.47)     (1,549,255.96)     (5,539,988.47)     (1,549,255.96)     

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 68,636,057.52     47,072,024.69     74,476,318.54     9,250,486.13      

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

จ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน (568,900.00)        (420,000.00)        (568,900.00)        (300,000.00)        

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 1,228,191.37      2,544,233.50      636,388.72         1,467,883.79      

ดอกเบีย้รบั 126,338.92         211,466.31         77,034.29          121,104.49         

จ่ายช าระเจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ -                   (1,510,506.39)     -                   (1,510,506.39)     

ซื้อทรพัยส์นิถาวร 11 (31,522,797.75)    (6,356,161.86)     (18,200,839.06)    (2,211,729.94)     
ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 (13,541.43)         -                   -                   -                   

เงนิสดรบัจากการขายทรพัยส์นิถาวร 264,442.62         343,973.25         81,258.58          50,906.89          

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (30,486,266.27)    (5,186,995.19)     (17,975,057.47)    (2,382,341.16)     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้(ลดลง) (168,074,258.45)  11,433,555.92     (54,074,258.45)    (1,457,647.54)     

จ่ายช าระเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (61,466,800.00)    (61,466,800.00)    -                   -                   

รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 200,000,000.00   -                   -                   -                   

เงนิปันผลจ่าย (302.40)             (8,397,773.76)     (302.40)             (8,397,773.76)     

เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (29,541,360.85)    (58,431,017.84)    (54,074,560.85)    (9,855,421.30)     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ 8,608,430.40      (16,545,988.34)    2,426,700.22      (2,987,276.33)     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 6 28,737,713.61     45,283,701.95     23,112,037.63     26,099,313.96     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 6 37,346,144.01     28,737,713.61     25,538,737.85     23,112,037.63     

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด (หน่วย : บาท)

   บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซื้อสนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 11 1,514,321.77      -                   1,184,219.28      -                   

   โอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัยถ์าวร 11 23,951,769.00     -                   23,951,769.00     -                   
2. จ านวนทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามา

    ใชเ้พือ่กจิกรรมด าเนินงานในอนาคต (หน่วย : ลา้นบาท) 1,330                1,261                918                  863                  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้
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บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทัฯ  ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
กบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2537  บรษิทัฯ มสี านกังานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที ่119  ถนนกาญจนวนิช ต าบล
ท่าขา้ม  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา และมสีาขา 1 แหง่ ในนิคมอตุสาหกรรมสนิสาคร เลขที ่ 30/32 หมู่ที ่ 1  
ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร  

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

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

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพช์นิดต่างๆ ดว้ยระบบออฟเซท็  และผลติบรรจุภณัฑจ์าก
กระดาษลกูฟูก กระดาษแขง็ 

 
2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนินี ้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตัิการบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการบญัชทีี่ออกภายใต้พระราชบญัญตัิวชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏบิตัิทางการบญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัช ีและตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑ์ทีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ี  ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 
2561) เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง "ก าหนด  
รายการย่อทีต่้องมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตักิาร
บญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ใน
หรอืหลงั วนัที ่1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

ก)  งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอืบรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์ จ ากดั  
ซึง่ประกอบ ธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพต่์างๆ และผลติบรรจภุณัฑจ์ากกระดาษลกูฟูก และกระดาษแขง็ โดยมี
อตัราสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 

ข)  บรษิทัย่อย หมายถงึ กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไป
แลว้กลุ่มบรษิทัจะถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หนึ่ง 

ค) งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุม
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

ง) กลุ่มบรษิัทควบคุมกจิการเมื่อกลุ่มบรษิัทมีการเปิดรบัหรือมีสทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบั      
ผู้ได้รบัการลงทุนและมีความสามารถท าให้เกดิผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รบัการ
ควบคุม ในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีการควบคุมกิจการอื่นหรือไม่ กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงการมีอยู่และ
ผลกระทบจากสทิธใินการออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนั
รวมถงึสทิธใินการออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่กจิการอื่นถอือยู่ดว้ย 

วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ านาจในการควบคมุนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุ
เกีย่วกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งตอ้งใชดุ้ลยพนิจิเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

จ) เมื่อมกีารสญูเสยีอ านาจควบคุม กลุ่มบรษิทัตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในบรษิทัย่อย สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมและสว่นประกอบอื่นในสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัย่อยนัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการ
สญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สว่นไดเ้สยีในบรษิทัย่อยเดมิทีย่งัคงเหลอือยู่ใหว้ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ณ วนัทีส่ญูเสยีอ านาจควบคมุ และจดัประเภทเงนิลงทุนเป็นเงนิลงทุนตามวธิสีว่นไดเ้สยีหรอื
เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิเผื่อขาย ขึน้อยู่กบัระดบัของอทิธพิลทีค่งเหลอือยู่ 

ฉ) สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ คอื สว่นของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ทุธขิองบรษิทัย่อยสว่นทีเ่ป็นสว่นได้
เสยีทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
รวม และแสดงในสว่นของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุตามอตัราสว่นไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ทุธทิี่
ไดม้าจากผูถู้กซือ้ 

ช) งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเชน่เดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีี่
ส าคญัเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ ส าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

ซ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัที่มสีาระส าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยในงบการเงนิของบรษิัทฯ กบัส่วนของผู้ถือหุน้ของบรษิทัย่อยไดต้ดั
ออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม ่

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ       
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2561)  
และออกใหม่โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ดงันี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2561) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2561) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2561) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2561) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2561) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561) สญัญาเช่า 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2561) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2561) การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอื

จากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2561) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2561) ตน้ทุนการกูย้มื  
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2561) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2561) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2561) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2561) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2561) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2561) ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2561) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2561) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นคร้งัแรก 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2561) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2561) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2561) สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6 (ปรบัปรุง 2561) การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร่ 

 



รบัรองว่าถูกตอ้ง  ลงชื่อ..........................................................................กรรมการ 

หน้า 12 จาก 56 

3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2561) สว่นงานด าเนินงาน 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2561) การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2561) การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
ฉบบัที ่15 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั

กจิกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2561) สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2561) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2561) การประเมนิเนื้อหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2561) สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2561) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2561) การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2561) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2561) การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง        

การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2561) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2561) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2561) ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่าและปฏสิมัพนัธข์อง

รายการเหล่านี้ ส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน 

ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561) การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2561) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2561) เงนิทีน่ าส่งรฐั 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม ่(ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี (ต่อ) 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม และการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถือปฏบิตัินี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  และ           
บรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั          
ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

มาตรฐานฉบบันี้ ให้หลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายได้ทัง้จ านวนที่รบัรูแ้ละช่วงเวลาทีร่บัรู ้โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มื่อ (หรอื ณ 
วนัที)่ กจิการส่งมอบการควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท้ีก่จิการคาดว่าจะไดร้บั กจิการต้องใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้กบัสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส าหรบัการรบัรูร้ายได้ทีเ่กดิขึน้จาก
สญัญาทีท่ ากบัลูกค้า       โดยกจิการจะรบัรูร้ายได้ในจ านวนเงนิที่สะท้อนถึง สิง่ตอบแทนที่กจิการคาดว่า จะมสีทิธไิดร้บั
จากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้่งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และก าหนดใหก้จิการต้องใชดุ้ลยพนิิจและพจิารณาขอ้เทจ็จรงิ
และเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด ในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้
น ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาก่อสรา้ง 
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2560)  โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2560) สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย ์
ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่  15 ทีอ่อกใหม่ดงักล่าวไม่สง่ผลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย 

 
3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ                  
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีทีป่รบัปรุง
ใหม่และออกใหม่ ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ี
ผลบงัคบัใช ้ดงัต่อไปนี้ 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2562) การน าเสนองบการเงนิ 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2562) สนิคา้คงเหลอื 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2562) งบกระแสเงนิสด 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2562) นโยบายการบญัช ีการเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2562) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) ภาษเีงนิได ้
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2562) การบญัชสี าหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัความช่วยเหลอื

จากรฐับาล 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2562) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
ฉบบัที ่23 (ปรบัปรุง 2562) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ฉบบัที ่26 (ปรบัปรุง 2562) การบญัชแีละการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
ฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2562) งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2562) เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการรว่มคา้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2562) การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีเ่งนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่33 (ปรบัปรุง 2562) ก าไรต่อหุน้ 
ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2562) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2562) การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์
ฉบบัที ่37 (ปรบัปรุง 2562) ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้ และสนิทรพัยท์ีอ่าจเกดิขึน้ 
ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2562) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 
ฉบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2562) อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 
ฉบบัที ่41 (ปรบัปรุง 2562) เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2562) การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิมาใชเ้ป็นครัง้แรก 
ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2562) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2562) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2562) สญัญาประกนัภยั 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2562) สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 
ฉบบัที ่6 (ปรบัปรุง 2562) การส ารวจและการประเมนิค่าแหล่งทรพัยากรแร ่
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2562) สว่นงานด าเนินงาน 
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ฉบบัที ่9 (ปรบัปรุง 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 
3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ต่อ) 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2562) งบการเงนิรวม 
ฉบบัที ่11 (ปรบัปรุง 2562) การร่วมการงาน 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีในกจิการอื่น 
ฉบบัที ่13 (ปรบัปรุง 2562) การวดัมลูค่ายุตธิรรม 
ฉบบัที ่15 (ปรบัปรุง 2562) รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 
ฉบบัที ่16 สญัญาเช่า 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2562) ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบั 
 กจิกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัที ่25 (ปรบัปรุง 2562) ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอืของผูถ้อืหุน้ 
ฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2562) การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบรูณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะ

คลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2562) สทิธใินสว่นไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะและการปรบัปรุง สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2562) การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 29 เรื่อง การรายงานทาง

การเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่เีงนิเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัที ่10 (ปรบัปรุง 2562) การรายงานทางการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2562) ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 
ฉบบัที ่14 (ปรบัปรุง 2562) ขอ้จ ากดัสนิทรพัยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงนิทุนขัน้ต ่า และปฏสิมัพนัธ์

ของรายการเหล่านี้ส าหรบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2562) การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 
ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2562) ตน้ทุนการเปิดหน้าดนิในช่วงการผลติส าหรบัเหมอืงผวิดนิ 
ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2562) เงนิทีน่ าสง่รฐั 
ฉบบัที ่22 (ปรบัปรุง 2562) รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและสิง่ตอบแทนรบัหรอืจ่ายล่วงหน้า 
ฉบบัที ่23 ความไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

 แนวปฏบิตัทิางการบญัช ี 

เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัธุรกจิประกนัภยั 
เรื่อง ขอ้ยกเวน้ส าหรบัการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั กรณีการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
มาใชเ้ป็นครัง้แรก 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช ้(ต่อ) 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิระหว่างประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าจะไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีน่ ามาตรฐานดงักล่าวมาถอื
ปฏบิตั ิ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐานจ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก ่

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรุง 2562) การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 (ปรบัปรุง 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2562) การช าระหนี้สนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมลูค่า
เครื่องมอืทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ 
ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารค านวน
การดอ้ยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิ โดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ และหลกัการ
เกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนี้มผีลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและ
แนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ถกูยกเลกิไป ดงัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่101 หนี้สงสยัจะสญูและหนี้สญู 
ฉบบัที ่103 การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิของธนาคารและสถาบนัการเงนิทีค่ลา้ยคลงึกนั 
ฉบบัที ่104 การบญัชสี าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนี้ทีม่ปัีญหา 
ฉบบัที ่105 การบญัชสี าหรบัเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
ฉบบัที ่106 การบญัชสี าหรบักจิการทีด่ าเนินธุรกจิเฉพาะดา้นการลงทุน 
ฉบบัที ่107 การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และ บรษิทัย่อย อยูใ่นระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง สญัญาเช่า 
และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง มาตรฐานฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการของการรบัรูร้ายการ การวดัมลูค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูของสญัญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิส าหรบัสญัญาเช่าทุก
รายการทีม่รีะยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดอืน เวน้แต่สนิทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูค่าต ่า  

อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผู้ให้เช่าไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมสีาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่  17 
(ปรบัปรุง 2561) ผู้ให้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงนิทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2561) 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และ บรษิทัย่อย อยูใ่นระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนินี้
ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ

 
4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดั
มลูค่าขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้  ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายได้รบัรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสนิค้าหรือบริการด้วยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิง่ตอบแทนที่บรษิัทฯ  หรือ        
บรษิทัย่อย คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัซึง่ไม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษีขายอื่น ๆ และ
แสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้ และสว่นลดตามปรมิาณ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อลกูคา้มอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

รายไดค้่าบรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย์ 

รายไดอ้ื่นๆ และค่าใชจ้่าย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบีย้จ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดยีวกนับนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนในงวดทีค่่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึน้ 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

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

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชแ้ยกแสดงเป็น  "เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั"  แสดงภายใตส้นิทรพัย ์
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.3 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้หมุนเวยีนอืน่ และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้ แสดงดว้ยมลูค่าสทุธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั     บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูส าหรบั
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไม่ได ้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการ
เกบ็หนี้ การวเิคราะหอ์ายุหนี้ และ สถานการเงนิปัจจุบนัของลกูหนี้ 

4.4 สนิคา้คงเหลอืและค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 

สนิคา้คงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ และจะ
ถอืเป็นสว่นหนึ่งของตน้ทุนขายเมื่อมกีารเบกิใช ้

ราคาทุนประกอบดว้ย ตน้ทุนในการซือ้สนิคา้และค่าใชจ้่ายทางตรงทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้สนิคา้ เช่น ค่าอากรขาเขา้      
ค่าขนสง่ หกัดว้ยสว่นลดและเงนิทีไ่ดร้บัคนืจากการซือ้ ราคาทุนของสนิคา้ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท าประกอบดว้ย    
ค่าวตัถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ้่ายทางตรงและค่าโสหุย้ในการผลติ ซึง่ปันสว่นตามเกณฑก์ารด าเนินงานตามปกต ิ

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจบุนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั 

4.5 เงนิลงทุนในหุน้ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจาก            
การดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

บรษิทัฯ จะทดสอบการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนต่อเมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารดอ้ยค่าเกดิขึน้ ถา้ราคาตามบญัชี
ของเงนิลงทุนสงูกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีเ่กดิขึน้จะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน       
(ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็) 

4.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก ่ อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรอืจากมลูค่าที่
เพิม่ขึน้หรอืทัง้สองอย่าง ทัง้นี้ไม่ไดม้ไีวเ้พื่อขายตามปกตธิุรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้น
การบรหิารงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งหรอืพฒันาเพื่อเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน วดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยวธิรีาคาทุน ซึง่รวมถงึตน้ทุนในการท ารายการหลงัจากการรบัรู ้
เมื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถา้ม)ี  

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ ทีด่นิ ซึง่ยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 ทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุน สทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนสทุธจิากค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถงึตน้ทุนทางตรง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การจดัหาสนิทรพัย ์ เพื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรือ้ถอน การ
ขนยา้ย การบรูณะสถานทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไมเ่ท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนทันที 

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

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัสนิทรพัยท์กุประเภท ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอื โดยวธิี
เสน้ตรง ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 
 

5 ปี 
อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 

 
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 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.8 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย ์ ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะ
ใชไ้ดต้ามประสงค ์ ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย ดอกเบีย้
และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

4.9 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยซือ้มาและมอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมูลค่าทีจ่่าย
เริม่แรกสุทธจิากค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นับจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปนี้ 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ตดัจ าหน่ายในระยะเวลา 5 - 10 ปี 

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

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

4.10.2 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัย์
ของกองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทนุ กองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีดงักล่าว ไดร้บัเงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

เงนิจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนส าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

4.10.3 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน(ต่อ) 

4.10.3 โครงการผลประโยชน์ (ต่อ) 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 
ณ วนัที่รายงาน และต้นทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถิติ
อสิระ โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ (Projected  Unit  Credit  Method)  มูลค่าปัจจุบนัของภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดที่เขา้มาในอนาคต โดยใช้อตัราดอกเบี้ย
ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผูกพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบั
ระยะเวลาที่ต้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ  ก าไรขาดทุนทางสถติิที่เกดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ 
และการเปลีย่นสมมติฐานทางสถิตถิูกบนัทึกเขา้งบก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรู้
ทัง้จ านวนในก าไรหรอืขาดทุนทนัททีีม่กีารแกไ้ขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรู้ต้นทุนการ
ปรบัโครงสร้างทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.11 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิัทฯ  และบรษิทัย่อย มภีาระผูกพนัตามกฎหมายที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยี
ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่าง
น่าเชื่อถอื 

4.12 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหนี้สนิในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่กีาร
อนุมตัโิดยคณะกรรมการของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผลระหว่างกาล และเมื่อมกีารอนุมตัโิดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัส าหรบั
เงนิปันผลประจ าปี 

4.13 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน  
โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ  
ณ วนัทีร่ายงาน แปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่าไดบ้นัทกึ
เป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

4.14 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิได้
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้สว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ในกรณีนี้ ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอื
โดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัตามจ านวนทีค่าดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีอง
รฐั โดยค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.14 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชทีีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่มใ่ช่การรวมธุรกจิ และ ณ 
วนัทีเ่กดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชแีละก าไร(ขาดทุน)ทางภาษ ี ภาษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชคี านวณจากอตัราภาษ ี (และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะมกี าไรทางภาษี
เพยีงพอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดต้ัง้ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชโีดยพจิารณา
จากผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและ
การกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ไดภ้ายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวด
ปัจจบุนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
และจะท าการปรบัลดมูลค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จะไม่มี
ก าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ในการก าหนดมลูค่าของภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งค านึงถงึ
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษทีีไ่ม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษทีีต่อ้งจ่ายเพิม่ขึน้ และมดีอกเบีย้ทีต่อ้งช าระ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพยีงพอส าหรบัภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการ
ประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนิน้ี
อยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมตฐิาน และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มลูใหม่ๆ อาจจะท าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้ง
จ่ายทีม่อียู่ การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นปีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 

4.15 ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัทีอ่อก   
และเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปีปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถา้ม)ี 
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4.16 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกควบคมุโดย
บรษิทัฯ ไมว่่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั  

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนักงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีม่อี านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตลอดทัง้
สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าวซึง่มอี านาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการ
ทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   ค านึงถงึเนื้อหาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

4.17 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยดอ้ยค่าลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าหรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
เป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะท าการประมาณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์  ประมาณการกระแสเงนิสด
ทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พือ่ใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจ
ประเมนิไดใ้นตลาดปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ 
กระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิ
เงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชค่่าความนยิมทีบ่รษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่
หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว  บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้  และกลบั
รายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ เพยีงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามูลค่าตามบญัชภีายหลงั 
หกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.18 สญัญาเช่าด าเนินงาน   

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่า
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเชา่ด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลา
ทีเ่ช่า 
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4.19 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง   
และผลตอบแทนของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของส่วนธุรกจิอื่น   ส่วนงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑ์หรอื
ใหบ้รกิารในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง
และผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

4.20 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนี้การคา้
ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น และเงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 
และเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบัรายการ แต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่
ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.21 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า   
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาด
ทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพ
คล่องได้ บริษัทฯ และบรษิัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ให้
มากทีส่ดุ 

ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมทีใ่ชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในงบการเงนิแบ่งออกเป็น 
3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุตธิรรมดงันี้ 

ระดบั 1 : ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิอย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง (ไม่ตอ้งปรบัปรุง) 

ระดบั 2 : ใชข้อ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3 : ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

หากขอ้มูลที่น ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี้สนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรมที่
แตกต่างกนั การวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม
ของขอ้มลูทีอ่ยู่ในระดบัต ่าสดุทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้ 
ของมลูค่ายุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมลูค่ายุตธิรรมแบบ
เกดิขึน้ประจ า 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.22 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้ และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิาร 
มคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้  ดงันัน้ ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

4.22.1 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ 

การระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระทีต่อ้งปฏบิตัใินการสง่มอบสนิคา้หรอืบรกิารใหก้บัลกูคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการถอืเป็นภาระที่
แยกจากกนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบนัทกึสนิคา้หรอืบรกิารแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิคา้หรอืบรกิาร
ดงักล่าวสามารถระบุไดว้่าแยกจากสนิคา้หรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายไดฝ่้ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีด
ของสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้เพื่อพจิารณาว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ทัง้นี้ กจิการจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งต่อไปนี้ 

- ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

- การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคมุในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 

- การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้ และกจิการมสีทิธิ
ในการรบัช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจบุนั 

ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขขา้งตน้ กจิการจะรบัรูร้ายได ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าภาระทีต่อ้งปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ตน้ทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิ
ว่ารายจ่ายดงักล่าวเป็นตน้ทุนสว่นเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้หรอืไม่ รวมถงึการก าหนดวธิกีารตดั
จ าหน่ายสนิทรพัยด์งักล่าว 

4.22.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
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ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจบุนั 

 
4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.22 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

4.22.3 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้เกดิจากการปรบัมลูค่าของลกูหนี้จากความเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิขึน้ ฝ่ายบรหิาร
ไดใ้ชดุ้ลยพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้แต่ละราย โดยใชก้ารวเิคราะหอ์ายุลกูหนี้ 
ประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตีและการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั อย่างไรกต็าม การใชป้ระมาณ
การและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจ านวนค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ดงันัน้ การปรบัปรงุค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
อาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต 

4.22.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลือเป็นการปรบัมูลค่าของสนิค้าคงเหลือด้วยมูลค่าที่คาดว่า อาจเกิดความ
เสยีหาย   เน่ืองจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื   ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อ
สนิคา้ลา้สมยั และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื  โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้
คงเหลอื 

4.22.5  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน 

บรษิัทฯ จะตัง้ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุนเมื่อฝ่ายบรหิารใชดุ้ลพนิิจในการพจิารณาว่า มูลค่ายุติธรรมของเงนิ
ลงทุนดงักล่าวได้ลดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมี
สาระส าคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

4.22.6 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และคา่เสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอื
เมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลอืใหม่ หากมกีาร
เปลีย่นแปลง 

4.22.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดน้ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณา
ถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.22 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

4.22.8 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารจะตอ้งพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตน และบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ 

ขอ้บ่งชีด้งักล่าวรวมถงึการลดลงอย่างมนีัยส าคญัของมูลค่าตลาดหรอืมูลค่าทีไ่ด้รบัจากการใช้ประโยชน์ในอนาคตของ
สนิทรพัย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญัของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกจิการที่มผีลกระทบต่อการใช้สนิทรพัย์นัน้ใน
อนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง การสญูเสยีส่วนแบ่งตลาดทีส่ าคญัของ
กจิการ รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นตน้ 

การทดสอบการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัย์ที่
ก่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดนัน้ๆ ทัง้นี้ กระแส
เงินสดประมาณการบนพื้นฐานของข้อมูลการด าเนินงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ                
ที่เกี่ยวข้องกบัข้อสมมติฐานเกี่ยวกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
สนิทรพัยห์รอืหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดเ้นื่องจาก 
ภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด ภาวะ
อุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.22.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณ
การถงึความน่าจะเป็นทีพ่นักงานจะท างานจนครบเกษยีณอายุ โดยค านึงถงึขอ้มลูในอดตี ซึง่จะทบทวนทุกปี สมมตฐิานที่
ใชใ้นการค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนักงาน ซึง่จะถูกค านวณขึน้ทุกปี 

4.22.10 สญัญาเช่า 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้  
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า บริษัทฯ และบรษิัทย่อยได้โอนหรอื
รบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์ที่เช่าดงักล่าวแล้วหรือไม่  
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย  สว่นหนึ่งของ
บรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว  บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้และ/หรอื
การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์

 
ด าเนินกจิการ 

อตัราสว่นการถอืหุน้ 
รอ้ยละ 

 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ประเภทธุรกจิ 

 
ประเทศ 

31 ธ.ค. 
2562 

31 ธ.ค. 
2561 

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

และบรรจุภณัฑ ์
นิวซแีลนด ์ - - 

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

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้.- 

1. เป็นบรษิทัใหญ่ 
2. เป็นบรษิทัย่อย 
3. เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่ 
4. เป็นบรษิทัร่วมทางออ้มของบรษิทัใหญ่ 

 
5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 

  ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทัใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 994,958.40 1,254,577.95 48,821.90 177,972.53 

บริษทัยอ่ย      
รายไดจ้ากการขาย 2 - - 174,210.74 24,390.00 
รายไดอ้ื่น 2 - - - 122,834.63 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 - - 5,614,474.45 5,226,046.12 
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ค่าใชจ้่ายอื่น 3 - - 6,944.00 479,353.69 
 

 

 

5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงันี้.- (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 

  ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 435,386.80 1,346,965.52 - - 
รายไดอ้ื่น 3 181,405.81 - 181,405.81 - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 293,288,558.48 310,721,896.30 149,995,994.51 177,157,012.01 
ค่าบรหิารจดัการ 3 161,768.50 950,591.63 161,768.50 950,591.63 
ค่าใชจ้่ายอื่น 2 1,260.00 32,076.00 - - 
ดอกเบีย้จ่าย 4 736,000.00 - - - 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามทีร่ะบุในบนัทกึขอ้ตกลงการคดิค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัระหว่างบรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด
กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในอตัรารอ้ยละ 0.20 ต่อปี ของจ านวนเงนิกูค้งเหลอืในแต่ละไตรมาส ทัง้นี้ บรษิทัใหญ่
ยกเลกิการคดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ ตัง้แต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เป็นต้นไป (ดูหมาย
เหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 ประกอบ) 

2. ราคาตลาด 
3. ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
4. อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1.46 ต่อปี 

 
ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้า่ยส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชุม เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารอง
เลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดยสรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 20,458,446.09 21,180,319.58 13,996,070.91 12,574,382.24 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 2,037,277.00 421,830.00 1,528,563.00 267,446.00 
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รวม 22,495,723.09 21,602,149.58 15,524,633.91 12,841,828.24 

 
 

 

5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ลกูหนี้การคา้     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 62,145.60 206,214.47 - - 

ลกูหนี้อื่น     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,535.02 - 1,535.02 - 

เงนิทดรองจ่าย     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,360.00 3,778.40 - - 

ลกูหนี้ค่าทรพัยส์นิ     
บรษิทัย่อย - - - 131,433.05 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 71,040.62 209,992.87 1,535.02 131,433.05 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
เจา้หนี้การคา้     
บรษิทัย่อย - - 1,787,204.64 179,229.60 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 53,515,829.46 72,606,360.23 34,441,796.28 37,071,007.27 

รวมเจา้หนี้การคา้  53,515,829.46 72,606,360.23 36,229,000.92 37,250,236.87 

เจา้หนี้อื่น     
บรษิทัย่อย - - 8,000.00 - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     
บรษิทัใหญ่ 161,705.77 302,125.41 - 46,564.36 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 561,201.64 - 561,201.64 

รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 161,705.77 863,327.05 - 607,766.00 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 53,677,535.23 73,469,687.28 36,237,000.92 37,858,002.87 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีด ดงันี้.- (ต่อ) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ยอดคงเหลอืตน้ปี - - - - 
บวก กูย้มืเพิม่ระหว่างปี 200,000,000.00 - - - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 200,000,000.00 - - - 
 

เงนิกูย้มืดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการกูย้มื โดยการท าสญัญากูย้มืครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 1.46 ต่อ
ปี 

เรือ่งอ่ืนๆ 

1. บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อย เป็นวงเงนิจ านวน 700 ลา้นบาท 

2. บรษิทัใหญ่ ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ เป็นวงเงนิจ านวน 160 ลา้นบาท จนถงึวนัที ่28 มนีาคม 2562 
ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 

 
6.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

เงนิสด 80,742.75 130,000.00 80,000.00 80,000.00 
เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระ - สทุธ ิ 434,353.13 977,715.51 - - 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 22,802,690.06 20,785,000.23 22,072,567.09 20,276,257.93 
                     - ประเภทกระแสรายวนั 14,028,358.07 6,844,997.87 3,386,170.76 2,755,779.70 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 37,346,144.01 28,737,713.61 25,538,737.85 23,112,037.63 
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7.  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั     

ตัว๋เงนิรบั 1,658,985.37 1,808,094.43 - - 
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 62,145.60 206,214.47 - - 
                 - บรษิทัอื่น 184,176,182.18 177,434,073.65 101,823,431.56 88,718,660.78 

รวม 185,897,313.15 179,448,382.55 101,823,431.56 88,718,660.78 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 

รวมลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 180,898,705.30 174,449,774.70 98,501,519.69 85,396,748.91 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น     

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 3,676,387.49 3,516,132.19 2,263,141.35 1,769,056.65 

เงนิมดัจ าค่าเครื่องจกัร 1,717,906.70 23,951,769.00 950,240.15 23,951,769.00 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 648,094.51 5,503.00 648,094.51 5,503.00 

ลกูหนี้ค่าทรพัยส์นิ - บรษิทัย่อย - - - 131,433.05 
ลกูหนี้อื่น 862,476.20 712,449.02 862,476.20 606,883.72 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ - 189,866.90 - 189,866.90 
เงนิทดรองจ่าย 702,397.32 449,702.50 414,840.22 186,600.00 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 7,607,262.22 28,825,422.61 5,138,792.43 26,841,112.32 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้ 
    หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ 188,505,967.52 203,275,197.31 103,640,312.12 112,237,861.23 

ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั ซึง่มยีอดคงเหลอื แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 165,802,557.47 158,614,991.50 87,961,363.20 76,579,446.15 

ลกูหนี้ทีเ่กนิก าหนดช าระ ดงันี้     

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 15,096,147.83 14,785,117.91 10,540,156.49 7,767,637.47 
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มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  - 994,468.75 - 994,468.75 

มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - 55,196.54 - 55,196.54 
มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 

รวม 185,897,313.15 179,448,382.55 101,823,431.56 88,718,660.78 

หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 

ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 180,898,705.30 174,449,774.70 98,501,519.69 85,396,748.91 

8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 14,390,525.46 10,363,347.27 5,895,190.17 4,315,018.98 
งานระหว่างท า 14,952,780.67 16,959,657.02 2,377,497.75 2,366,458.47 
วตัถุดบิ 120,567,071.19 147,261,815.28 46,863,357.28 81,094,224.18 
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 4,293,607.89 4,964,658.70 2,163,979.10 2,877,059.55 
อะไหล ่ 8,094,296.01 8,276,947.45 6,271,878.22 7,432,816.44 
วตัถุดบิและอะไหลร่ะหว่างทาง 8,896,467.83 5,827,565.51 7,119,359.97 1,052,863.15 
รวม 171,194,749.05 193,653,991.23 70,691,262.49 99,138,440.77 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ (3,501,955.20) (1,494,216.10) (542,045.07) - 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 167,692,793.85 192,159,775.13 70,149,217.42 99,138,440.77 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 1,494,216.10 2,319,423.15 - - 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างปี 2,812,348.65 839,398.96 542,045.07 - 
หกั   โอนกลบัระหว่างปี (804,609.55) (1,664,606.01) - - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 3,501,955.20 1,494,216.10 542,045.07 - 

 
9.   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 
เงนิลงทุน 

เงนิปันผลรบั
ส าหรบัปี 

ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัสว่นการลงทุน
(รอ้ยละ) 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วธิรีาคาทุน 
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บรษิทั ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
บรษิทัย่อย         

บรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 600 600 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 

 
 
 
 
10.  อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - สุทธิ 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย.-  

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

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

มลูค่าสทุธติามบญัช ี 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 

มลูค่ายุตธิรรม 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 

 
11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิหน้า 35 ถงึ 38 

11.1 ในปี 2562 และปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุน
จ านวนเงนิ 31.52 ลา้นบาท และ 6.36 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม 

11.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ได้น าที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนินัน้และ
เครื่องจกัรบางสว่นไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ        
งบการเงนิขอ้ 14 โดยมรีาคาทุนจ านวนเงนิ 648.71 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 494.06  ล้านบาท 
และ 508.60 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุนจ านวนเงนิ 133.43 ล้านบาท และมลูค่าสทุธิ
ตามบญัช ีจ านวนเงนิ 90.91 ลา้นบาท และ 94.76 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ)  
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิและสว่น 
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใชโ้รงงาน 

เครือ่งตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหว่าง 
ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 216,928,472.35 429,608,071.58 63,616,037.09 6,185,880.43 738,397,310.02 18,967,469.62 65,907,526.52 1,003,096.45 27,403,881.91 1,568,017,745.97 
ซื้อระหว่างปี - 966,727.00 - - 1,775,135.41 397,530.48 717,409.78 - 2,499,359.19 6,356,161.86 
โอนเขา้/(โอนออก) - - - - 27,403,881.91 - - - (27,403,881.91) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (23,665,472.04) (12,000.00) (237,684.16) - - (23,915,156.20) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 216,928,472.35 430,574,798.58 63,616,037.09 6,185,880.43 743,910,855.30 19,353,000.10 66,387,252.14 1,003,096.45 2,499,359.19 1,550,458,751.63 

ค่าเสือ่มราคาสะสม           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 412,608.40 200,106,336.20 36,668,176.79 4,517,291.77 426,041,542.72 17,428,155.17 42,870,837.18 1,003,092.45 - 729,048,040.68 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 12,617,826.83 5,701,612.83 404,501.13 31,421,000.54 598,135.26 5,428,030.53 - - 56,171,107.12 
ค่าเสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (23,199,757.94) (11,999.00) (237,661.51) - - (23,449,418.45) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 412,608.40 212,724,163.03 42,369,789.62 4,921,792.90 434,262,785.32 18,014,291.43 48,061,206.20 1,003,092.45 - 761,769,729.35 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 216,515,863.95 229,501,735.38 26,947,860.30 1,668,588.66 312,355,767.30 1,539,314.45 23,036,689.34 4.00 27,403,881.91 838,969,705.29 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 216,515,863.95 217,850,635.55 21,246,247.47 1,264,087.53 309,648,069.98 1,338,708.67 18,326,045.94 4.00 2,499,359.19 788,689,022.28 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 

ทีด่นิและสว่น 
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรอุาคาร ระบบไฟฟ้า 

ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใชโ้รงงาน 

เครือ่งตกแต่งและ
อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหว่าง 
ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 216,928,472.35 430,574,798.58 63,616,037.09 6,185,880.43 743,910,855.30 19,353,000.10 66,387,252.14 1,003,096.45 2,499,359.19 1,550,458,751.63 
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 วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 216,928,472.35 431,634,198.58 63,616,037.09 6,185,880.43 785,122,731.98 19,562,299.33 66,917,540.89 1,003,096.45 10,242,977.19 1,601,213,234.29 

ค่าเสือ่มราคาสะสม           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 412,608.40 212,724,163.03 42,369,789.62 4,921,792.90 434,262,785.32 18,014,291.43 48,061,206.20 1,003,092.45 - 761,769,729.35 
ค่าเสือ่มราคาส 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 
ค่าเสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (5,890,229.13) - (46,523.43) - - (5,936,752.56) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 412,608.40 225,493,570.37 48,071,402.43 5,294,413.07 460,094,664.28 18,517,123.01 53,234,584.67 1,003,092.45 - 812,121,458.68 

มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 216,515,863.95 217,850,635.55 21,246,247.47 1,264,087.53 309,648,069.98 1,338,708.67 18,326,045.94 4.00 2,499,359.19 788,689,022.28 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 216,515,863.95 206,140,628.21 15,544,634.66 891,467.36 325,028,067.70 1,045,176.32 13,682,956.22 4.00 10,242,977.19 789,091,775.61 

      
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย       

      หน่วย : บาท 

        ปี 2562 ปี 2561 
ตน้ทุนขายและบรกิาร        52,419,738.32 53,255,077.58 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        3,868,743.57 2,916,029.54 

รวม        56,288,481.89 56,171,107.12 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ทีด่นิและสว่น 
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใชโ้รงงาน 

เครือ่งตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง 

ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  
ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 30,591,390.40 145,629,369.16 3,601,000.00 3,859,880.43 303,904,747.57 4,986,371.03 7,302,499.14 1,003,096.45 - 500,878,354.18 
ซื้อระหว่างปี - 206,872.00 - - 302,487.42 171,950.48 196,893.48 - 1,333,526.56 2,211,729.94 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (20,452,331.04) (12,000.00) (237,684.16) - - (20,702,015.20) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 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 
ค่าเสือ่มราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 412,608.40 131,665,273.92 3,285,845.38 2,222,915.66 220,012,404.26 4,553,137.63 6,728,170.49 1,003,092.45 - 369,883,448.19 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 3,922,928.06 97,809.17 372,884.24 9,298,758.42 201,432.41 292,611.59 - - 14,186,423.89 
ค่าเสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (20,452,330.04) (11,999.00) (237,661.51)  - - (20,701,990.55) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 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 
มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 30,178,782.00 13,964,095.24 315,154.62 1,636,964.77 83,892,343.31 433,233.40 574,328.65 4.00 - 130,994,905.99 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 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 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ทีด่นิและสว่น 
ปรบัปรุงทีด่นิ 

อาคารและ 
ส่วนปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใชโ้รงงาน 

เครือ่งตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง 

ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  
ราคาทุน           
ณ วนัที ่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 วนัที ่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 
ค่าเสือ่มราคาสะสม           
ณ วนัที ่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 
ค่าเสือ่มราคาส 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 
ค่าเสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (3,722,498.72) - (44,857.81) - - (3,767,356.53) 

ณ วนัที ่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 
มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่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 วนัที ่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 

      
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย.-     หน่วย : บาท 
     ปี 2562 ปี 2561 
ตน้ทุนขายและบรกิาร        11,628,721.75 13,608,593.05 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร        1,705,852.76 577,830.84 

รวม        13,334,574.51 14,186,423.89 
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12.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์     
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตน้ปี - สทุธ ิ 7,225,489.38 10,489,486.61 2,557,086.39 3,765,238.37 
บวก ซือ้ระหว่างปี 13,541.43 - - - 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (3,315,176.89) (3,263,997.23) (1,208,151.57) (1,208,151.98) 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสิน้ปี - สทุธ ิ 3,923,853.92 7,225,489.38 1,348,934.82 2,557,086.39 
 
13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 12,224,828.26 8,340,924.45 6,746,860.18 4,346,369.78 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (4,020,625.94) (3,536,411.69) (641,909.33) (1,283,933.95) 

สทุธ ิ 8,204,202.32 4,804,512.76 6,104,950.85 3,062,435.83 
 
13.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 2562 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจ่าย) ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2562  
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 986,211.62 - - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 298,843.21 401,547.81 - 700,391.02 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 6,420,487.63 2,649,697.13 832,658.87 9,902,843.63 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,381.99 - - 635,381.99 

รวม 8,340,924.45 3,051,244.94 832,658.87 12,224,828.26 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,536,411.69) (484,214.25) - (4,020,625.94) 

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

13.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2561 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจ่าย) ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2561  
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 986,211.62 - - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 463,884.69 (165,041.48) - 298,843.21 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 6,504,962.56 435,924.07 (520,399.00) 6,420,487.63 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,381.99 - - 635,381.99 

รวม 8,590,440.86 270,882.59 (520,399.00) 8,340,924.45 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,888,218.27) (648,193.42) - (3,536,411.69) 

สทุธ ิ 5,702,222.59 (377,310.83) (520,399.00) 4,804,512.76 
 

 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 ี  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 664,382.37 - - 664,382.37 
สนิคา้คงเหลอื - 108,409.00 - 108,409.00 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 3,681,987.41 

 
1,735,499.00 556,582.40 5,974,068.81 

รวม 4,346,369.78 1,843,908.00 556,582.40 6,746,860.18 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,283,933.95) 642,024.62 - (641,909.33) 

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

13.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่ 
1 ม.ค. 2561 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2561 
 ก าไรหรอื 

ขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 664,382.37 - - 664,382.37 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 3,444,442.54 

 
411,300.27 (173,755.40) 3,681,987.41 

รวม 4,108,824.91 411,300.27 (173,755.40) 4,346,369.78 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,761,979.38) 478,045.43 - (1,283,933.95) 

สทุธ ิ 2,346,845.53 889,345.70 (173,755.40) 3,062,435.83 

13.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี 6,190,178.75 2,753,205.11 6,190,178.75 2,753,205.11 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อตดั  
   บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลต่างชัว่คราวที ่
      รบัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (2,567,030.69) 377,310.83 (2,485,932.62) (889,345.70) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 3,623,148.07 3,130,515.94 3,704,246.13 1,863,859.41 
 

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

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ        

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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13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

13.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้.- (ต่อ) 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ         

ผลประโยชน์พนกังาน 2,601,995.00 (520,399.00) 2,081,596.00 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,601,995.00 (520,399.00) 2,081,596.00 

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

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ         

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) 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่ใหม่ของ         

ผลประโยชน์พนกังาน 868,777.00 (173,755.40) 695,021.60 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 868,777.00 (173,755.40) 695,021.60 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

13.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2562 ปี 2561 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไร(ขาดทุน)สทุธกิ่อนภาษเีงนิได ้  12,506,443.90  4,440,956.13 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นของบรษิทัฯ  43,692,138.31  16,092,842.15 
หกั ก าไรจากการไดร้บัสง่เสรมิการลงทุน  (25,641,356.04)  (7,386,805.34) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้- สทุธ ิ  18,050,782.27  8,706,036.81 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20.00 3,610,156.45 20.00 1,741,207.36 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถน ามา  
   หกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  12,991.62  1,389,308.58 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 20.07 3,623,148.07 35.96 3,130,515.94 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2562 ปี 2561 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  43,692,138.31  16,092,842.15 
หกั ก าไรจากการไดร้บัสง่เสรมิการลงทุน  (25,641,356.04)  (7,386,805.34) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้- สทุธ ิ  18,050,782.27  8,706,036.81 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20.00 3,610,156.45 20.00 1,741,207.36 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถน ามาหกั
ในการค านวณก าไรทางภาษี  94,089.68  122,652.05 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 20.52 3,704,246.13 21.41 1,863,859.41 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัย่อย มรีายการผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ีเกดิจากขาดทุนทางภาษี
ทีย่งัไม่ไดใ้ช ้จ านวนเงนิ 256.65 ลา้นบาท และ 226.12 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรกต็าม บรษิทัย่อย ไม่ไดบ้นัทกึ
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี เนื่องจากบรษิทัย่อย พจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามน่าจะเป็นไม่ถงึระดบัความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัย่อย จะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีาใช้
ประโยชน์ 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

13.4 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจากก าไรสุทธติามบญัช ีภายหลงัปรบัปรุงดว้ยรายการทีไ่ม่ถือ
เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกัไดแ้ก่ ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่าย         
ทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ 
 วนัทีร่ายงาน 
 
14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

 อตัราดอกเบีย้ หน่วย : บาท 

 

รอ้ยละต่อปี งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1.95 - 2.45 2.20 - 2.45 109,500,000.00 276,500,000.00 40,000,000.00 93,000,000.00 
ทรสัตร์ซีที - 3.23 - 1,074,258.45 - 1,074,258.45 
รวม   109,500,000.00 277,574,258.45 40,000,000.00 94,074,258.45 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยส์องแห่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

 วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งตน้ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้ง และเครื่องจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย และค ้าประกนัโดย บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ    

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่28 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ ไดร้บัหนงัสอืแจง้จากเจา้หนี้สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งของบรษิทั ยกเลกิการ
ค ้าประกนัโดยบรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  วงเงนิสนิเชื่อจ านวน 160 ล้านบาท  
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15. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

เจา้หนี้การคา้และตัว๋เงนิจ่าย     
ตัว๋เงนิจ่าย - 60,928.00 - - 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 53,515,829.46 72,606,360.23 36,229,000.92 37,250,236.87 
                 -  บรษิทัอื่น                          48,992,073.04 54,850,020.58 18,314,058.89 19,109,615.50 

รวมเจา้หนี้การคา้และตัว๋เงนิจ่าย 102,507,902.50 127,517,308.81 54,543,059.81 56,359,852.37 

เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น     
เจา้หนี้อื่น 4,930,715.54 5,384,046.81 3,991,416.89 3,034,433.29 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 8,654,674.71 9,117,873.56 3,101,516.39 2,943,051.46 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 1,514,321.77 - 1,184,219.28 - 
รายไดร้บัล่วงหน้า 1,030,697.26 1,126,642.89 364,273.56 230,418.38 

รวมเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 16,130,409.28 15,628,563.26 8,641,426.12 6,207,903.13 
รวมเจา้หนี้การคา้และ 
 เจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 118,638,311.78 143,145,872.07 63,184,485.93 62,567,755.50 

 

16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ยอดคงเหลอืตน้ปี 322,433,100.00 383,899,900.00 - - 
หกั   จ่ายคนืระหว่างปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) - - 
รวม 260,966,300.00 322,433,100.00 - - 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) - - 

สทุธ ิ 199,499,500.00 260,966,300.00 - - 

บรษิทัย่อย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงันี้.- 
วงเงนิ 

(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์
อตัราดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

หลกัทรพัย ์
ค ้าประกนั 

430 จ่ายช าระคนื
เงนิกูย้มืระยะ

สัน้ 

4.77 จ่ายช าระคนืเงนิตน้เป็นรายไตรมาสๆ ละ 
15,366,700 บาท เริม่ช าระเงนิตน้งวดแรก
ในวนัที ่30 มถุินายน 2560 และจ่ายช าระ
ดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส เริม่จ่ายช าระงวด
แรกสิน้เดอืนมถุินายน 2557 

ภายในวนัที ่29 
มนีาคม 2567 

บรษิทัใหญ่ล าดบั
สงูสุด 
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17.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ 

บรษิัทฯ และบรษิทัย่อย  มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จ  ตามขอ้ก าหนดของ
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่
พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 32,102,438.00 33,167,378.00 18,409,937.00 17,525,159.00 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 10,271,190.00 - 5,877,532.00 - 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 3,884,917.48 3,027,611.00 2,161,207.00 1,615,225.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 1,085,575.73 784,428.00 638,756.00 438,008.00 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายในระหว่างปี (1,993,197.55) (2,274,984.00) - (299,678.00) 
(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหมข่อง

ผลประโยชน์พนกังาน 4,163,294.34 (2,601,995.00) 2,782,912.00 (868,777.00) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  49,514,218.00 32,102,438.00 29,870,344.00 18,409,937.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (1,944,831.00) - (634,703.00) - 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
    ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ

 
47,569,387.00 

 
32,102,438.00 

 
29,235,641.00 

 
18,409,937.00 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ในงบการเงนิรวมระยะเวลาประมาณ 10 - 11 ปี และ 11 ปี ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการระยะเวลาประมาณ 
10 ปี และ 11 ปี ตามล าดบั 

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

ก าไรหรอืขาดทุน :     
   ตน้ทุนขายและบรกิาร 12,217,056.24 2,802,309.00 6,965,229.00 1,483,091.00 

     ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 903,632.98 199,520.00 592,259.00 71,274.00 
     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 2,120,993.99 810,210.00 1,120,007.00 498,868.00 

     รวม 15,241,683.21 3,812,039.00 8,677,495.00 2,053,233.00 

ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
     (ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังาน - สทุธจิากภาษ ี 3,330,635.46 (2,081,596.00) 2,226,329.60 (695,021.60) 
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17.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ (ต่อ) 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

 หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

สมมตฐิานทางการเงนิ 5,143,284.00 (433,685.00) 3,055,838.00 (213,606.00) 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (253,083.66) (2,110,981.00) (278,861.00) (653,316.00) 

  สมมตฐิานประชากร (726,906.00) (57,329.00) 5,935.00 (1,855.00) 

  รวม 4,163,294.34 (2,601,995.00) 2,782,912.00 (868,777.00) 

 
ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราคดิลด * (รอ้ยละ)  1.55 - 1.58 2.62 - 2.63 1.55 2.63 
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 - 22 0 - 20 0 - 22 
อตัรามรณะ *** TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 

* อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาลส าหรบัเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  
** ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
*** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017) 

 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจจะเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอืน่ๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบั
ผลประโยชน์พนกังาน ทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้.- 

ผลกกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราคดิลด     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (4,788,740.00) (3,128,387.00) (2,846,967.00) (1,789,873.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 5,576,718.00 3,641,201.00 3,320,030.00 2,079,222.00 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 5,403,149.00 3,421,368.00 3,218,946.00 2,039,151.00 
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     ลดลง รอ้ยละ 1 (4,741,335.00) (3,006,076.00) (2,822,491.00) (1,791,981.00) 
17.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (4,982,017.00) (3,282,946.00) (2,958,587.00) (1,877,883.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 1,687,499.00 (1,133,520.00) 1,020,925.00 628,526.00 

 

แมว้่าการวเิคราะหน์ี้ไม่ไดค้ านงึการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความออ่นไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่ 7) พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้งส าหรบั
ลกูจา้งซึง่ท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั กฎหมาย
ดงักล่าวมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขโครงการ
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมผีลกระทบใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมปีระมาณการหนี้สนิส าหรบั
ผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 10.27 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวม และเพิม่ขึน้ 5.88 ลา้นบาท 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ทัง้นี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บนัทกึผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรบัรู้ต้นทุนบริการในอดตีเป็น
ค่าใชจ้่ายทนัทใีนงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในงวดปัจจุบนัแลว้  

 
18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

18.1 บรษิทัฯ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถ
น าไปจ่ายเงนิปันผลได ้

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

18.2 บรษิทัย่อย  

ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรษิทัย่อยทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยตอ้งจดัสรรทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนผลก าไร ซึง่บรษิทัท ามาหาไดทุ้กคราวทีจ่่ายเงนิปันผลจนกว่าทุน
ส ารองนัน้จะมจี านวนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปหกักบั
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้
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19. เงินปันผลจ่ำย 

 บรษิทัฯ 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่ 27 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจาก
การด าเนินงานในปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.028 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 8.40 ลา้นบาท          
โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 

 
20. ค่ำใช้จ่ำยจ ำแนกตำมลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู

และงานระหว่างท า (1,565,584.60) (114,086.69) (1,049,165.40) 1,525,114.65 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 679,386,625.19 735,482,469.02 346,445,826.62 363,955,906.56 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 183,410,180.02 170,643,273.12 89,981,066.61 79,036,029.73 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 59,603,658.78 59,435,104.35 14,542,726.08 15,394,575.87 
ตน้ทุนทางการเงนิ 22,267,483.00 24,380,800.19 1,931,060.25 2,066,882.14 

 
21. สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน 

บรษิทัฯ ไดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน โดยไดร้บัสทิธปิระโยชน์ตามพระราชบญัญตัิ
สง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ส าหรบักจิการผลติกล่องกระดาษ ซึง่พอสรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

บตัรสง่เสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได ้

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 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการสง่เสรมิการลงทุนทีส่ าคญั มดีงันี้.- 

1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 
มกี าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิ และวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติ
เพื่อสง่ออกเป็นระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิฯ (ไดร้บัยกเวน้เฉพาะบตัรสง่เสรมิเลขที ่2186 (2)/2554) 

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25  ของเงนิลงทุนนอกเหนือ
การหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ
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21. สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และสว่นที่
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
กจิการทีไ่ดร้บั 
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ไดร้บั 
การสง่เสรมิ รวม 

รายไดร้วม 247,851 835,736 1,083,587 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (226,032) (822,781) (1,048,813) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (870) (21,397) (22,267) 
ภาษเีงนิได ้ - (3,623) (3,623) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 20,949 (12,065) 8,884 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - (3,331) (3,331) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 20,949 (15,396) 5,553 
 

 หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
กจิการทีไ่ดร้บั 
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ไดร้บั 
การสง่เสรมิ รวม 

รายไดร้วม 247,851 303,376 551,227 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (226,032) (279,572) (505,604) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (870) (1,061) (1,931) 
ภาษเีงนิได ้ - (3,704) (3,704) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 20,949 19,039 39,988 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - (2,226) (2,226) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 20,949 16,813 37,762 
 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี้ 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 
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22. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปี ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ   (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของหุน้สามญัที่ถือโดยบุคคล ภายนอกที่ออกในระหว่างปี           
โดยแสดงการค านวณดงันี้ 

 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 8,883,295.83 1,310,440.19 39,987,892.18 14,228,982.74 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้  
(หน่วย : หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (หน่วย : บาทต่อหุน้) 0.030 0.004 0.133 0.047 

 
23. เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

บรษิทัฯ  บรษิทัย่อย และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืน ในอตัรา         
รอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้ บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย 
ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 
3.42 ลา้นบาท และ 3.46 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
24. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่ผูม้อี านาจ
ตดัสนิใจสงูสุดด้านการด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรร
ทรพัยากรให้กบัส่วนงานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้นี้ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดด้านการ
ด าเนินงานของบรษิทั คอื คณะกรรมการของบรษิทั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในสว่นงานธุรกจิเดยีว คอื ผลติกล่องกระดาษ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธรุกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยมสีว่นงานทางภมูศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้รายได ้ ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานทางธุรกจิและสว่นงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ปฏบิตัิตามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงนิ ซึ่งอ้างองิตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 107  เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรบัเครื่องมือทางการเงนิ"     
บรษิัทฯ  และบรษิทัย่อย มขีอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะ
การเงนิ ดงันี้ 

25.1 นโยบายบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.20 

25.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ  และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายที่
จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็ก าไรหรอืเพื่อการคา้ 

25.3 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา  
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย ไดม้กีารควบคมุการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ และสอบทานฐานะทางการเงนิของลกูหนี้อย่างสม ่าเสมอ บรษิทัฯ  และ
บรษิทัย่อย จงึคาดว่าจะไมไ่ดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
ถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

25.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิใหกู้ย้มื
แก่พนกังาน เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ี
ดอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็ามเน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ มอีตัรา
ดอกเบี้ยที่ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้คงที่ ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ดงันัน้ ฝ่าย
บรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่าความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะอยู่ในระดบัต ่า จงึ
มไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว 
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

25.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้.- 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ 

ไมม่อีตัรา 
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 22,803 14,543 37,346 0.10 - 1.59 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ - - - - 188,506 188,506 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - - - 921 - 921 MLR+1.5 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 109,500 - 109,500 1.95 - 2.45 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 200,000 - 200,000 1.46 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 118,638 118,638 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  - - 260,966 - - 260,966 Fixed 4.77 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ 

ไมม่อีตัรา 
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ (ต่อปี) 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 20,785 7,953 28,738 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ - - - - 203,275 203,275 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - - - 1,581 - 1,581 MLR+1.5 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 277,574 - 277,574 1 - 3.23 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 143,146 143,146 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 322,433 - - 322,433 Fixed 4.77 

 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ 
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ(ต่อปี) 

 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 22,073 3,466 25,539 0.10 - 1.59 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่  - สุทธ ิ - - - - 103,640 103,640 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - - - 624 - 624 MLR+1.5 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
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เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 40,000 - 40,000 1.95 - 2.45 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 63,184 63,184 - 

25. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

25.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ 
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

รอ้ยละ(ต่อปี) 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัยท์ำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 20,276 2,836 23,112 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สุทธ ิ - - - - 112,238 112,238 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - - - 692 - 692 MLR+1.5 
หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - 94,074 - 94,074 1 - 3.23 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น - - - - 62,568 62,568 - 
 
25.5  ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ  ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาเพื่อเป็นการป้องกนัความเสีย่ง
ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  เชื่อว่าจะ
ไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงันี้.- 

 
สกุลเงนิต่างประเทศ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

หน้ีสิน     

ดอลล่ารส์หรฐั 1,709,185 2,278,095 1,093,198 1,205,776 
เยน 1,051,690 2,021,762 5,490 1,881,762 

25.6 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง คอื ความเสี่ยงที่บรษิัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่สามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัได้เมื่อ  
ครบก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดห้รอืไม่สามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความต้องการ
ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจท าให้เกดิความเสยีหายได้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่ง 
ด้านสภาพคล่องที่อาจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อที่คาดว่าเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย ซึง่วงเงนิดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

25.7 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อย ก าหนดให้มกีารก าหนดมูลค่ายุติธรรมทัง้สนิทรพัย์    
และหนี้สนิทัง้ทางการเงนิและไม่ใช่ทางการเงนิ 
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เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มื 
มอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

26.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

 ภาระผกูพนั 

26.1 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดท้ าสญัญาเช่ารถยนตแ์ละเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมรีะยะเวลาการเช่า 3 - 4 ปี นบัจากวนัทีใ่น
สญัญารายจ่ายค่าเช่าทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจ่ายในอนาคตมดีงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
ไม่เกนิ 1 ปี 1,959,610.00 2,251,887.10 1,378,960.00 1,139,280.00 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,191,718.57 1,484,785.67 1,323,718.57 621,340.00 

รวม 4,151,328.57 3,736,672.77 2,702,678.57 1,760,620.00 
 
26.2 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยค่าอะไหล่และเครื่องจกัร ดงันี้.- 

 สกุลเงนิ ปี 2562 ปี 2561 
บรษิทัใหญ่ USD 46,705 66,860 
 JPY - 38,900,000 

26.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายในอนาคตตามสญัญาจา้ง เป็นจ านวนเงนิ 
0.74 ลา้นบาท และ 0.35 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
 หนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

26.4  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัอยู่กบัธนาคาร ดงันี้.- 

 ปี 2562 ปี 2561 
บาท บาท เหรยีญสหรฐั 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ   
บรษิทัใหญ่ - - 40,998.08 
บรษิทัย่อย - - 66,000.00 
ภาระผกูพนัตามหนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ  
บรษิทัใหญ่ 6,728,400.00 6,728,400.00 - 
บรษิทัย่อย 6,700,000.00 7,129,000.00 - 

 
26.5 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการเขา้ประกนัวงเงนิสนิเชื่อบรษิทัย่อย จ านวนเงนิ 

218 ลา้นบาท 
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27.  กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงนิรวม แสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 1.71 : 1 และ 1.81 : 1  
ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.23 : 1 และ 0.30 : 1 ตามล าดบั 

 
28.   กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2563 
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