
รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้  บรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเหน็        

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์ พริน้ท ์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรของ บรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม และงบแสดงฐำนะ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้รวม และงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้เฉพำะกจิกำร และงบกระแส
เงนิสดรวม และงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร 
รวมถงึสรปุนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 

ขำ้พเจ้ำเหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมขำ้งต้นน้ีแสดงฐำนะกำรเงนิรวมของบรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริ้นท ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย  
และฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั เอส.แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 และผลกำร
ด ำเนินงำนรวมและเฉพำะกจิกำร และกระแสเงนิสดรวมและเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตำมทีค่วร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขำ้พเจ้ำไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นวรรคควำมรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของขำ้พเจ้ำ  ขำ้พเจ้ำมคีวำมเป็นอสิระ
จำกกลุ่มบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีี่ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัช ี ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และขำ้พเจ้ำไดป้ฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ 
ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่้ำพเจ้ำไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจ้ำ 
 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำงๆ ทีม่นียัส ำคญัทีสุ่ดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของขำ้พเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำน้ีมำพจิำรณำในบรบิทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจ้ำ  ทัง้น้ี ขำ้พเจ้ำไม่ไดแ้สดงควำมเหน็
แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำน้ี 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ  ซึ่งได้รวมควำมรบัผิดชอบที่เกี่ยวกบัเรื่องเหล่ำน้ีด้วย   
กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมถึงวธิกีำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ผลของวธิกีำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจ้ำ ซึ่งได้รวมวธิกีำรตรวจสอบส ำหรบัเรื่องเหล่ำน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวม
และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม 

ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีำรตรวจสอบส ำหรบัแต่ละเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขอ้ 9 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยจ ำนวนเงนิ 500.10 ลำ้นบำท ซึง่มี
สดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของสนิทรพัยร์วมในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร บรษิทัย่อยดงักล่ำวมผีลขำดทุนต่อเน่ือง ปัจจยัน้ีท ำให้
ผูบ้รหิำรประเมนิว่ำมขีอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยดงักล่ำว 

ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ พจิำรณำเกีย่วกบักำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย โดยกำร
ประมำณมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะได้รบัคนืจำกมลูค่ำจำกกำรใชโ้ดยกำรประมำณจำกกำรคดิลดกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะไดร้บัในอนำคต
จำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย ซึ่งใช้ดุลยพนิิจในกำรก ำหนดข้อสมมตทิี่มนียัส ำคญัโดยผูบ้รหิำร ดงันัน้เรื่องดงักล่ำวจงึเป็น
เรื่องส ำคญัต่อกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

วธิกีำรตรวจสอบทีส่ ำคญัของขำ้พเจำ้คอื  

 กำรประเมนิ สอบถำมฝ่ำยบรหิำร และท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรระบุกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย กำรจดัท ำประมำณกำรกระแสเงนิสดคดิลดและกำรอนุมตัิโดยฝ่ำยบรหิำร 

 กำรประเมนิควำมสมเหตุสมผลของขอ้สมมตทิีส่ ำคญัที่ผูบ้รหิำรใชใ้นกำรประมำณกำรก ำไรในอนำคตและประมำณกำร
มลูค่ำกระแสเงนิสดที่คำดว่ำจะได้รบัในอนำคตของบรษิทัย่อย โดยพจิำรณำเปรยีบเทียบกบัแหล่งข้อมูลภำยในและ
ภำยนอก และพจิำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนทีไ่ด้รบัอนุมตัิจำกผู้บรหิำรเปรยีบเทยีบกบัผลกำรด ำเนินงำนที่
เกดิขึน้จรงิและพจิำรณำควำมเหมำะสมของขอ้สมมตทิีส่ ำคญั เพื่อประเมนิควำมน่ำเชื่อถอืของประมำณกำรของผูบ้รหิำร 

  ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ขำ้พเจำ้ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบักำรคดิลดกระแสเงนิสดในอนำคต
จำกผูบ้รหิำรและไดส้อบถำมผูบ้รหิำรและทดสอบควำมถูกต้องของกำรค ำนวณ 

   พจิำรณำควำมเพยีงพอของกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

จำกกำรตรวจสอบข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำพบว่ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยมคีวำมสมเหตุสมผลตำมหลกัฐำน  
และสถำนกำรณ์ทีม่อียู่ 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบรษิทั แต่ไม่รวมถงึ
งบกำรเงนิและรำยงำนของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรำยงำนนัน้ ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัที่
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชน้ีี 

ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรดงักล่ำว ไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้
ควำมเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจ้ำที่เกีย่วเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร คอื กำรอ่ำนและพจิำรณำว่ำ 
ขอ้มลูอื่นมคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร หรอืกบัควำมรูท้ีไ่ดร้บัจำกกำรตรวจสอบ
ของขำ้พเจำ้หรอืไม่ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  

เมื่อขำ้พเจ้ำไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบรษิทัตำมที่กล่ำวขำ้งต้นแลว้ หำกขำ้พเจ้ำสรุปไดว้่ำมกีำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวใหผู้ม้หีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อให้มกีำรด ำเนินกำรแก้ไข
ขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมำะสมต่อไป 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำน้ี โดยถูกต้องตำมที่ควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรควบคุมภำยในทีผู่บ้รหิำรพจิำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกดิ
จำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร ผู้บรหิำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่มบรษิทัใน
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
ส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้รหิำรมคีวำมตัง้ใจที่จะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดด ำเนินงำนหรอืไม่สำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลมหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทั 
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ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่  ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึง่รวมควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำมเชื่อมัน่ในระดบัสูง
แต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อนัเป็นสำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป    ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืข้อผดิพลำดและถอืว่ำมสีำระส ำคญั
เมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรอืทุกรำยกำรรวมกนัจะมผีลต่อกำรตดัสนิใจ
ทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร จำกกำรใชง้บกำรเงนิเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี ขำ้พเจ้ำได้ใช้ดุลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพี
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 

 ระบุและประเมนิควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงทีไ่ม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึง่เป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะสูงกว่ำควำมเสี่ยง
ทีเ่กดิจำกข้อผดิพลำดเน่ืองจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้ร่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้น
กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตำมขอ้เทจ็จรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทั 

 ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีี่ผูบ้รหิำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชแีละกำร
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 

 สรุปเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บรหิำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บั  สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุใหเ้กดิ
ขอ้สงสยัอย่ำงมนียัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรอืไม่  ถ้ำข้ำพเจำ้ไดข้อ้สรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญั  ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ โดยให้ขอ้สงัเกตถึงกำร
เปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรทีเ่กี่ยวข้อง หรอืถ้ำกำรเปิดเผยข้อมลูดงักล่ำวไม่เพยีงพอ 
ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป  ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบญัชขีองขำ้พเจ้ำ  อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบรษิทัต้องหยุด
กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมนิกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยขอ้มลู
ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรปูแบบทีท่ ำใหม้กีำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกต้อง
ตำมทีค่วรหรอืไม่ 



รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) -5- 
 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

 ได้รบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีี่เหมำะสมอย่ำงเพยีงพอเกี่ยวกบัข้อมูลทำงกำรเงนิของกิจกำรภำยในกลุ่มบรษิทัหรอื
กจิกรรมทำงธุรกจิภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงควำมเหน็ตำมงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ข้ำพเจ้ำรบัผดิชอบ
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ข้ำพเจำ้เป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีว
ต่อควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจ้ำได้สื่อสำรกบัผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลในเรื่องต่ำงๆ ที่ส ำคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขต  และช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเดน็ที่มนียัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มนีัยส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน
หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจ้ำไดใ้ห้ค ำรบัรองแก่ผู้มหีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกบัควำม
เป็นอิสระและได้สื่อสำรกบัผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ       
มเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอกอำจพจิำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่ขำ้พเจำ้ใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 

จำกเรื่องที่สื่อสำรกบัผู้มหีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแล ข้ำพเจ้ำไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มนียัส ำคญัมำกที่สุดในกำรตรวจสอบ         
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจ้ำไดอ้ธบิำย
เรื่องเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืใน
สถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรือ่งดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมผีลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำร
ดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงำนสอบบญัชแีละกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี คอื นำงสำววนัเพญ็  อุ่นเรอืน 
 
 
 
 
( นำงสำววนัเพญ็  อุ่นเรอืน ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 7750 
 
 
บรษิทั ส ำนกังำนปีตเิสว ีจ ำกดั 
8/4  ชัน้ 1, 3  ซอยวภิำวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหำนคร 
 
วนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2565 



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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 55,822,451.07         69,003,279.51         20,073,417.41         35,288,507.92         

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ - สุทธิ 5.2 และ 7 271,810,649.31        220,023,335.85        135,746,802.98        120,894,872.10        

สนิคา้คงเหลอื -  สุทธิ 8 253,411,834.41        164,605,598.07        128,444,777.43        73,456,083.05         

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 10,925.67               260,507.57             10,609.99               250,283.63             

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 295,834.45             267,794.78             76,520.07               19,888.59               

รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน 581,351,694.91        454,160,515.78        284,352,127.88        229,909,635.29        

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 9 -                       -                       500,100,399.40        500,100,399.40        

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ -                       114,510.04             -                       33,143.00               

อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 10 14,298,750.00         14,298,750.00         -                       -                       

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 820,517,254.37        773,943,732.60        229,004,389.71        182,757,948.84        

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธิ 12.1 769,965.32             1,790,821.55           306,331.99             979,463.26             

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 13 3,876,492.56           608,400.27             2,774,159.34           140,782.82             

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 14 6,813,548.20           7,940,908.19           6,663,067.78           7,242,791.13           

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 693,238.65             669,095.92             417,046.43             392,903.70             

รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 846,969,249.10        799,366,218.57        739,265,394.65        691,647,432.15        

รวมสินทรพัย์ 1,428,320,944.01     1,253,526,734.35     1,023,617,522.53     921,557,067.44        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 1 จาก 56

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 -                       18,000,000.00         -                       18,000,000.00         

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอืน่ 5.2 และ 16 196,024,836.08        108,714,983.39        96,456,725.63         63,629,814.40         

ส่วนของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 61,466,800.00         61,466,800.00         -                       -                       

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 12.2 677,915.17             1,025,475.88           318,665.35             680,289.48             

เงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 420,000,000.00        320,000,000.00        -                       -                       

ภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 6,604,519.09           4,916,863.73           6,604,519.09           4,916,863.73           

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนักงาน 18 2,296,552.00           1,206,147.00           1,434,723.00           723,465.00             

เงนิปันผลคา้งจ่าย 20,535,329.42         20,535,329.42         20,535,329.42         20,535,329.42         

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 2,822,368.48           3,080,825.68           877,605.47             1,080,078.68           

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 710,428,320.24        538,946,425.10        126,227,567.96        109,565,840.71        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 17 76,565,900.00         138,032,700.00        -                       -                       

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 12.2 122,973.52             800,888.69             -                       318,665.35             

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 18 45,401,890.00         49,310,737.00         31,175,402.00         31,354,670.00         

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 122,090,763.52        188,144,325.69        31,175,402.00         31,673,335.35         

รวมหน้ีสิน 832,519,083.76        727,090,750.79        157,402,969.96        141,239,176.06        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 2 จาก 56

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

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        

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

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนส ารองตามกฎหมาย 19.1 30,000,000.00         30,000,000.00         30,000,000.00         30,000,000.00         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (20,490,857.86)  (84,282,526.78) 260,692,093.65        176,812,663.42        

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 7,917,816.51           2,343,608.74            (2,852,442.68)  (4,869,673.64)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 595,801,860.25        526,435,983.56        866,214,552.57        780,317,891.38        

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 595,801,860.25        526,435,983.56        866,214,552.57        780,317,891.38        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,428,320,944.01     1,253,526,734.35     1,023,617,522.53     921,557,067.44        

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 3 จาก 56

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



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

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5.1 1,274,969,762.94   1,205,752,315.96   710,851,305.45      675,157,853.86      

รายไดอ้ื่น 5.1 2,005,038.32         5,153,863.15         1,063,921.22         1,102,796.56         

รวมรำยได้ 1,276,974,801.26   1,210,906,179.11   711,915,226.67      676,260,650.42      

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 5.1 1,071,714,092.15   1,000,806,728.21   562,618,351.03      528,650,293.61      

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 47,791,290.69       44,516,417.11       19,530,889.06       19,674,987.87       

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 5.1 70,208,949.11       63,295,007.33       33,881,870.93       35,421,902.65       

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,189,714,331.95   1,108,618,152.65   616,031,111.02      583,747,184.13      

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 87,260,469.31 102,288,026.46 95,884,115.65 92,513,466.29

ตน้ทุนทางการเงนิ 5.1 (11,884,080.77) (14,972,188.25) (78,358.25) (404,876.68)

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 75,376,388.54       87,315,838.21       95,805,757.40       92,108,589.61       

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 14.2 (11,584,719.62) (10,316,266.77) (11,926,327.17) (9,333,305.10)

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 63,791,668.92 76,999,571.44 83,879,430.23 82,775,284.51

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมถ่กูบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์

พนกังานทีก่ าหนดไว ้- สุทธจิากภาษี 14.2 และ 18 5,574,207.77          (109,109.66) 2,017,230.96          (1,781,800.56)

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 69,365,876.69 76,890,461.78 85,896,661.19 80,993,483.95

กำรแบง่ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 63,791,668.92       76,999,571.44       

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                      -                      

ก ำไรสทุธิส ำหรบัปี 63,791,668.92       76,999,571.44       

กำรแบง่ก ำไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 69,365,876.69       76,890,461.78       

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                      -                      

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 69,365,876.69       76,890,461.78       

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท : หุ้น)

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 22 0.213 0.257 0.280 0.276 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

หน้า 4 จาก 56

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

องคป์ระกอบอืน่ของ

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น ผลก ำไร(ขำดทุน)

ที่ออก จดัสรรเพือ่เป็น จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่

และช ำระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนกังำน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00        (161,282,098.22)   2,452,718.40                449,545,521.78    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัปี

ก ำไรสุทธิ -                    -                    -                      76,999,571.44     -                            76,999,571.44     

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00        (84,282,526.78)    2,343,608.74                526,435,983.56    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัปี

ก ำไรสุทธิ -                    -                    -                      63,791,668.92     -                            63,791,668.92     

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                    -                    -                      -                    5,574,207.77                5,574,207.77       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00        (20,490,857.86)    7,917,816.51                595,801,860.25    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

หน้ำ 5 จำก 56

หน่วย : บำท

งบกำรเงนิรวม

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

องคป์ระกอบอืน่ของ

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น ผลก ำไร(ขำดทุน)

ที่ออก จดัสรรเพือ่เป็น จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่

และช ำระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนกังำน รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00        94,037,378.91     (3,087,873.08)               699,324,407.43    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัปี

ก ำไรสุทธิ -                    -                    -                      82,775,284.51     -                            82,775,284.51     

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

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

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00        176,812,663.42     (4,869,673.64) 780,317,891.38    

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัปี

ก ำไรสุทธิ -                    -                    -                      83,879,430.23     -                            83,879,430.23     

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                    -                    -                      -                    2,017,230.96                2,017,230.96       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00        260,692,093.65     (2,852,442.68) 866,214,552.57    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

หน้ำ 6 จำก 56

หน่วย : บำท

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม



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

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 75,376,388.54      87,315,838.21      95,805,757.40      92,108,589.61      

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธเิป็น

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 11 และ 12.1 56,471,398.33      57,838,495.46      13,936,253.04      14,178,611.95      

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 13 611,557.71          3,315,453.65        297,573.48          1,208,152.00        

โอนสนิทรพัย์ไปเป็นค่าใชจ่้าย 11 215,595.81          -                    215,595.81          -                    

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 7 1,115,594.00        -                    -                    -                    

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ - หนี้สญู 7 3,321,911.87        -                    3,321,911.87        -                    

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 7 (3,321,911.87)       -                    (3,321,911.87)       -                    

ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ 8 2,692,934.08        2,294,671.03        -                    787,724.91          

ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ(โอนกลบั) 8 (3,229,506.88)       (2,192,159.82)       (108,694.92)         (515,861.14)         

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ 11 5,555,726.98        -                    -                    -                    

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายทรพัย์สนิ (145,194.59)         (2,427,336.33)       (145,194.59)         (9,409.33)            

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ (369,266.86)         (394,628.29)         (154,510.28)         (166,810.30)         

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 18 6,264,861.37        5,370,594.99        3,807,285.37        3,037,717.00        

รายไดด้อกเบีย้ (60,834.00)           (70,927.24)           (29,181.04)           (51,816.07)           

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 11,884,080.77      14,972,188.25      78,358.25            404,876.68          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงาน 156,383,335.26     166,022,189.91     113,703,242.52     110,981,775.31     

สนิทรพัย์ด าเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้) 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ (66,515,028.46)     (32,683,158.48)     (16,094,020.88)     (18,204,800.13)     

สนิคา้คงเหลอื (88,269,663.54)     2,984,684.57        (54,879,999.46)     (3,578,729.40)       

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ (28,039.67)           (15,927.39)           (56,631.48)           12,942.31            

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ (24,142.73)           250,630.80          (24,142.73)           (82,222.43)           

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอืน่ 86,920,991.60      (7,907,942.31)       32,245,747.91      1,796,358.05        

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (258,457.20)         1,384,393.84        (202,473.21)         373,539.11          

ผลประโยชน์พนักงานทีจ่่ายในระหวา่งปี 18 (2,115,543.67)       (4,504,316.05)       (753,756.67)         (3,057,176.70)       

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 86,093,451.59      125,530,554.89     73,937,966.00      88,241,686.12      

จ่ายดอกเบีย้ (11,816,798.28)     (15,168,347.67)     (52,147.73)           (348,746.57)         

จ่ายภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคล (10,163,256.20)     (8,359,648.77)       (10,163,256.20)     (8,359,648.77)       

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 64,113,397.11      102,002,558.45     63,722,562.07      79,533,290.78      
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หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 364,091.94          546,235.06          272,816.64          340,821.13          

ดอกเบีย้รบั 60,834.00            70,927.24            29,181.04            51,816.07            

จ่ายช าระเจา้หนี้ค่าทรพัย์สนิ (524,804.02)         (1,514,321.77)       -                    (1,184,219.28)       

ซื้อทรพัย์สนิถาวร 11 (93,392,428.06)     (48,785,632.95)     (58,225,230.85)     (46,518,064.13)     

ซื้อทรพัย์สนิไม่มตีวัตน 13 (3,401,825.00)       -                    (2,453,125.00)       -                    

เงนิสดรบัจากการขายทรพัย์สนิถาวร 145,205.59          13,474,988.47      145,205.59          324,944.50          

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (96,748,925.55)     (36,207,803.95)     (60,231,152.58)     (46,984,701.71)     

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้(ลดลง) 15 (18,000,000.00)     (91,500,000.00)     (18,000,000.00)     (22,000,000.00)     

จ่ายช าระเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 (61,466,800.00)     (61,466,800.00)     -                    -                    

รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5.2 100,000,000.00     120,000,000.00     -                    -                    

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (1,078,500.00)       (1,170,000.00)       (706,500.00)         (798,000.00)         

เงนิปันผลจ่าย -                    (819.00)               -                    (819.00)               

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 19,454,700.00      (34,137,619.00)     (18,706,500.00)     (22,798,819.00)     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ (13,180,828.44)     31,657,135.50      (15,215,090.51)     9,749,770.07        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นปี 6 69,003,279.51      37,346,144.01      35,288,507.92      25,538,737.85      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินปี 6 55,822,451.07      69,003,279.51      20,073,417.41      35,288,507.92      

กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด (หน่วย : บาท)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซื้อสนิทรพัย์โดยการก่อหนี้ 11 และ 13 1,268,673.60        186,180.00          735,673.60          -                    

 โอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย์ถาวร 11 13,612,121.00      1,165,790.15        1,242,090.00        950,240.15          

2. จ านวนทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามา

ใชเ้พือ่กจิกรรมด าเนินงานในอนาคต (หน่วย : ลา้นบาท) 988                    1,086                 752                    774                    
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ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบรษิทัฯ 

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

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

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

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพช์นิดต่างๆ ดว้ยระบบออฟเซท็ และผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ
ลกูฟูก กระดาษแขง็ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ       
ที่ปัจจุบนัได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกดิการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวน ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกจิ 
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้เฝ้าติดตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบต่อ
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์
มกีารเปลีย่นแปลง 

 
2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนิน้ี จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อความสะดวกของผูอ่้าน
งบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัวิชิาชพีบัญช ี
พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชี และตามข้อบงัคบัของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจดัท าและส่งงบการเงนิและรายการเกีย่วกบัฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 และตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยว์่าด้วยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ (ต่อ) 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2563) 
เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง "ก าหนดรายการ
ย่อทีต่้องมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที ่26 ธนัวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ี 
พ.ศ. 2543 ซึง่มผีลใชบ้งัคบัส าหรบัการจดัท างบการเงนิของบรษิทัมหาชนจ ากดั ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื
หลงั วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

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

ข)  บรษิทัย่อย หมายถงึ กจิการทีก่ลุ่มบรษิทัมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไป
แลว้กลุ่มบรษิทัจะถอืหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงมากกว่ากึง่หน่ึง 

ค) งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิรวม โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุม
ดงักล่าวจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง  

ง) กลุ่มบรษิทัควบคุมกจิการเมื่อกลุ่มบรษิทัมกีารเปิดรบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกีย่วขอ้งกบัผู้ได้รบั
การลงทุนและมคีวามสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รบัการควบคุม     
ในการประเมนิว่ากลุ่มบรษิทัมกีารควบคุมกจิการอื่นหรอืไม่ กลุ่มบรษิทัพจิารณาถึงการมอียู่และผลกระทบจาก
สทิธใินการออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดท้ีก่ลุ่มบรษิทัสามารถใชส้ทิธหิรอืแปลงสภาพตราสารนัน้ในปัจจุบนัรวมถงึสทิธใิน
การออกเสยีงทีเ่ป็นไปไดซ้ึง่กจิการอื่นถอือยู่ดว้ย 

 วนัทีซ่ือ้กจิการ คอื วนัทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุ
เกีย่วกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหน่ึงต้องใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

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

ฉ) ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม คอื ส่วนของก าไรหรอืขาดทุนและสนิทรพัยส์ุทธขิองบรษิทัย่อยส่วนทีเ่ป็นสว่นได้
เสยีทีไ่ม่ไดเ้ป็นของบรษิทัใหญ่ ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุน
รวม และแสดงในส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงนิรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็น
ของบรษิทัใหญ่ 

ณ วนัทีซ่ือ้ธุรกจิ กลุ่มบรษิทัวดัมลูค่าส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สยีในสนิทรพัยส์ุทธทิีไ่ดม้า
จากผูถู้กซือ้ 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม (ต่อ) 

การไดม้าซึง่ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุมบนัทกึบญัชโีดยถอืว่าเป็นรายการกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ในฐานะของผู้
ถอืหุน้ ดงันัน้ จงึไม่มค่ีาความนิยมเกดิขึน้จากรายการดงักล่าว 

การเปลีย่นแปลงส่วนไดเ้สยีในบรษิทัย่อยของกลุ่มบรษิทัทีไ่ม่ท าใหก้ลุ่มบรษิทัสญูเสยีการควบคุมจะบนัทกึบญัชี
โดยถอืเป็นรายการในส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ก าไร(ขาดทุน)จากการลดสดัส่วนเงนิลงทุนในบรษิทัทีก่ลุ่มบรษิทัลงทุน เน่ืองจากบรษิทัดงักล่าวไดข้ายหุน้ใหแ้ก่
บุคคลภายนอก จะบนัทกึเป็นส่วนเกนิจากการลดสดัส่วนเงนิลงทุนในส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

ช) งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีี่
ส าคญัเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ ส าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

ซ) ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัที่มสีาระส าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิของบรษิทัฯ กบัส่วนของผู้ถอืหุ้นของบรษิทัย่อยได้
ตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน
หกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 
3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ระหว่ำงปี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดป้ฏบิตัติามกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐาน
การบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563) และออกใหม่ จ านวนหลายฉบบั โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี 
ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2564 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์ การตคีวาม และการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

3.2  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 
2564) และออกใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ โดยจะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิ
ทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการ
ปรบัปรงุหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็น
การอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัช ี และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัมกีารให้ขอ้ผ่อนปรน
ในทางปฏิบตัิหรอืขอ้ยกเว้นชัว่คราวให้กบัผู้ใช้มาตรฐาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัไม่ได้น ามาถือปฏิบตัิก่อนวนัที่
มผีลบงัคบัใช ้
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ต่อ) 

3.2  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีน่ ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

 
4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดัมลูค่า
ขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละหวัขอ้ 

นโยบายการบญัชทีี่น าเสนอดงัต่อไปน้ี  ได้ถือปฏิบตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  

4.1 การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายได้รบัรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ หรอื        
บรษิทัย่อย คาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัซึง่ไม่รวมจ านวนเงนิทีเ่กบ็แทนบุคคลทีส่าม ภาษมีลูค่าเพิม่ หรอืภาษขีายอื่น ๆ และ
แสดงสุทธจิากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปรมิาณ 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้รบัรูเ้มื่อลกูค้ามอี านาจควบคุมในสนิคา้ซึง่โดยทัว่ไปเกดิขึน้เมื่อมกีารส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ 

รายไดค่้าบรกิาร รบัรูเ้ป็นรายไดเ้มื่อไดใ้หบ้รกิารแลว้ โดยพจิารณาถงึขัน้ความส าเรจ็ของงาน 

รายไดด้อกเบี้ย รบัรูต้ามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์

ต้นทุนทางการเงนิจากหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ธิดีอกเบี้ยทีแ่ท้จรงิและ
รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

รายไดอ้ื่นๆ และค่าใช้จ่าย รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

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

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

4.3 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ลกูหน้ีการคา้ แสดงดว้ยมลูค่าสุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4.20 

4.4 สนิคา้คงเหลอืและค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 

สนิค้าคงเหลอื แสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิี่จะได้รบัแลว้แต่อย่างใดจะต ่ากว่า ราคาทุนค านวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ และ
จะถอืเป็นสว่นหน่ึงของต้นทุนขายเมื่อมกีารเบกิใช้ 

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

มลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสื่อมคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจุบนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บั 

4.5 เงนิลงทุนในหุน้ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี 

4.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรอืจากมลูค่าที่
เพิม่ขึน้หรอืทัง้สองอย่าง ทัง้น้ีไม่ไดม้ไีวเ้พื่อขายตามปกตธิุรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิค้าหรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้น
การบรหิารงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหว่างก่อสรา้งหรอืพฒันาเพื่อเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน วดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยวธิรีาคาทุน ซึง่รวมถงึต้นทุนในการท ารายการหลงัจากการรบัรู ้
เมื่อเริม่แรก อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า (ถ้าม)ี  

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัยอ่ย ไดแ้ก่ ทีด่นิ ซึง่ยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

ทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุน สุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนสุทธจิากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี 

ราคาทุน รวมถงึต้นทุนทางตรง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการได้มาของสนิทรพัยแ์ละต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหา
สนิทรพัย ์ เพื่อให้สนิทรพัย์นัน้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ต้นทุนในการรือ้ถอน การขนย้าย 
การบูรณะสถานที่ตัง้ของสนิทรพัย์และต้นทุนการกู้ยมื 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ) 

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่เท่ากนัต้องบันทึก            
แต่ละส่วนประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซื้อสนิทรพัย์ถาวรเพิม่หรอืทดแทน และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรให้ดขีึ้นถือเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรบัลดให้เท่ากบัมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รบัคืนทันที 

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ตดัรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ไดร้บั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์ (ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะรบัรู้
ในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยท์ุกประเภท ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยห์ลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอื โดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงัน้ี 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ  5 ปี 

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร  5 - 30 ปี 

ระบบไฟฟ้า  5 - 10 ปี 

ระบบบ าบดัน ้าเสยี  5 - 10 ปี 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์  3 - 20 ปี 

เครื่องมอืเครื่องใชโ้รงงาน  5 - 10 ปี 

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน  3 - 10 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

ไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

4.8 สญัญาเช่า 

ณ วนัเริม่ต้นของสญัญาเช่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะประเมนิว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรอืไม่ โดยสญัญาจะเป็นสญัญาเช่าหรอืประกอบด้วยสญัญาเช่า ถ้าสัญญานัน้มกีารใหส้ทิธใินการควบคุมการใช้
สนิทรพัยท์ีร่ะบุไดส้ าหรบัช่วงเวลาหน่ึงเพือ่เป็นการแลกเปลีย่นกบัสิง่ตอบแทน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประเมนิอายุสญัญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่อกเลกิไม่ไดท้ีร่ะบุในสญัญาเช่าหรอืตามระยะเวลาที่
เหลอือยูข่องสญัญาเช่าทีม่ผีลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหากมคีวามแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สทิธเิลอืกนัน้และระยะเวลาตามสทิธเิลอืกในการยกเลกิสญัญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สทิธเิลอืกนัน้ ทัง้น้ีพจิารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลย ี และ/หรอืการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่ออายุของสญัญาเช่าดงักล่าว เป็นต้น 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.8 สญัญาเช่า (ต่อ) 

สญัญาเช่าระยะยาว /  (กรณเีป็นผูเ้ช่า) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใชว้ธิกีารบญัชเีดยีวส าหรบัการรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสญัญาเช่าทุกสญัญา เว้นแต่สญัญาเช่า
ระยะสัน้และสญัญาเช่าทีส่นิทรพัยอ์้างองิมมีลูค่าต ่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล (วนัทีส่นิทรพัยอ์้างองิพรอ้มใชง้าน) 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชซ้ึง่แสดงสทิธใินการใชส้นิทรพัยอ์้างองิและหนี้สนิตามสญัญาเช่า
ตามการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้   

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ย
การวดัมลูค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ย จ านวนเงนิของหน้ีสนิตาม
สญัญาเช่าจากการรบัรูเ้ริม่แรก ต้นทุนทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่า
เริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าทีไ่ดร้บั 

ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชค้ านวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายุสญัญาเช่าหรอือายุการใหป้ระโยชน์
โดยประมาณของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสัน้กว่า ดงัน้ี 

อุปกรณ์ส านกังาน  4 ปี 

ยานพาหนะ  3 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสนิทรพัยอ์้างองิไดโ้อนใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่าหรอืราคาทุน
ของสนิทรพัยด์งักล่าวไดร้วมถงึการใชส้ทิธเิลอืกซือ้ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สนิทรพัย ์

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าตลอดอายุสญัญาเช่า จ านวนเงนิ
ทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีห่กัด้วยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรทีข่ ึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัรา 
จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะจ่ายภายใต้การรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื รวมถงึราคาใชส้ทิธขิองสทิธเิลอืกซือ้ซึง่มคีวามแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใชส้ทิธนิัน้ และการจ่ายค่าปรบัเพื่อการยกเลกิสญัญาเช่า หาก  
ขอ้ก าหนดของสญัญาเช่าแสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย       
บนัทกึค่าเช่าผนัแปรทีไ่ม่ขึน้อยู่กบัดชันีหรอือตัราเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่หตุการณ์หรอืเงื่อนไขซึง่เกีย่วขอ้งกบัการจ่าย
ช าระนัน้ไดเ้กดิขึน้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคดิลดมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนยัของ
สญัญาเช่าหรอือตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตาม
บญัชขีองหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้จากดอกเบี้ยของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสนิตาม
สญัญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงอายุสญัญาเช่า 
การเปลีย่นแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่า หรอืการเปลีย่นแปลงในการประเมนิสทิธเิลอืกซือ้สนิทรพัยอ์้างองิ 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยอ้์างอิงมีมูลค่าต า่ 

สญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล หรอืสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์้างองิ
มมีลูค่าต ่า จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
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4.9 ต้นทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืที่น าไปใช้ในการจดัหาหรอืก่อสร้างสนิทรพัย์ทีต่้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมที่จะใช้หรอืขายได้น าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกว่าสนิทรพัย์นัน้จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้  
ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยมือื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วย ดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

4.10 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซื้อมาและมอีายุการให้ประโยชน์จ ากดัแสดงในราคาทุนด้วย มูลค่า     
ที่จ่ายเริม่แรกสุทธจิากค่าตดัจ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถ้าม)ี 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนที่มอีายุการให้ประโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอย่างมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัย์นัน้นับจากวนัที่อยู่ในสภาพพรอ้มใช้งาน และจะประเมนิการด้อยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ
ดงัต่อไปน้ี 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ตดัจ าหน่ายในระยะเวลา 5 - 10 ปี 

4.11 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.11.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

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

4.11.2 โครงการสมทบเงนิ (กองทุนส ารองเลีย้งชพี) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพี โดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยทีส่นิทรพัยข์อง
กองทุนไดแ้ยกออกจากสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และบรหิารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชพี
ดงักล่าว ไดร้บัเงนิเขา้สมทบกองทุนจากพนกังานและบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

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

4.11 ผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ) 

4.11.3 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หน้ีสนิผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 
ณ วนัที่รายงาน และต้นทุนบรกิารในอดตี ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกค านวณขึ้นทุกปีโดยผู้ช านาญทางสถิติ
อิสระ โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected  Unit  Credit  Method)  มูลค่าปัจจุบันของภาระ
ผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุค านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดที่เข้ามาในอนาคต  โดยใช้อตัราดอกเบี้ย
ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลา
ทีต่้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอาย ุ ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่น
สมมตฐิานทางสถติถิูกบนัทกึเข้างบก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ต้นทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้ ัง้จ านวนในก าไรหรอื
ขาดทุนทนัททีีม่กีารแก้ไขโครงการหรอืลดขนาดโครงการ หรอืเมื่อกจิการรบัรูต้้นทุนการปรบัโครงสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.12 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย มภีาระผูกพนัตามกฎหมายที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยี
ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหน้ีสนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหน้ีสนิไดอ้ย่าง
น่าเชื่อถอื 

4.13 การจ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลทีจ่่ายใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นของบรษิทัจะรบัรูเ้ป็นหน้ีสนิในงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทัในงวดทีม่ีการ
อนุมตัิโดยคณะกรรมการของบรษิทัส าหรบัเงนิปันผลระหว่างกาล และเมื่อมกีารอนุมตัโิดยผู้ถอืหุ้นของบรษิทัส าหรบั
เงนิปันผลประจ าปี 

4.14 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

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

4.15 ภาษเีงนิได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ย ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิได้ 
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน ยกเวน้ส่วนทีเ่กีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งในการรวมธุรกจิหรอืรายการทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น หรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ ในกรณีน้ี ภาษเีงนิไดต้้องรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอื
โดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.15 ภาษเีงนิได ้(ต่อ) 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีน้ีสนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ทีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัยห์รอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ วนัที่
เกดิรายการ รายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชแีละก าไร(ขาดทุน)ทางภาษ ี ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ค านวณจากอตัราภาษ ี(และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู ่หรอืทีค่าดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดร้บัประโยชน์ หรอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

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

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวด
ปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอการตดับญัชทีุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
และจะท าการปรบัลดมูลค่าตามบญัชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่มี
ก าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

ในการก าหนดมลูค่าของภาษเีงนิไดข้องปีปัจจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตอ้งค านึงถงึ
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษทีีไ่ม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษทีีต่้องจ่ายเพิม่ขึน้ และมดีอกเบี้ยทีต่้องช าระ 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่าไดต้ัง้ภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายเพยีงพอส าหรบัภาษเีงนิไดท้ีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการ
ประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถงึ การตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนิน้ี
อยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้สมมตฐิาน และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มลูใหม่ๆ อาจจะท าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของภาษเีงนิไดค้า้ง
จ่ายทีม่อียู่ การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดใ้นปีทีเ่กิดการเปลีย่นแปลง 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.16 ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อก และ
เรยีกช าระแลว้ในระหว่างปีปรบัปรงุดว้ยจ านวนหุน้สามญัทีซ่ือ้คนื (ถ้าม)ี 

4.17 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกควบคุม   
โดยบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัที่ด าเนิน
ธุรกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั  

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

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านึงถงึเน้ือหาของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

4.18 การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิ 

ทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรพัย์สิทธิการใช้ อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนหรือสนิทรพัย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากว่ามีข้อบ่งชี้        
ซึ่งแสดงว่าสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด้อยค่าลงหรอืไม่ หากมขี้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรอืเมื่อต้องท าการ
ประเมินการด้อยค่าของสินทรพัย์เป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะท าการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ร ับคืน       
ของสนิทรพัย ์ 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืของสนิทรพัย ์หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสนิทรพัยห์รอืมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ต้นทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์   ประมาณการกระแสเงนิสด
ที่จะได้รบัในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อตัราคดิลดก่อนค านึงภาษีเงนิได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ
ประเมนิได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ตี่อสนิทรพัย์ ส าหรบัสนิทรพัย์ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิ  
กระแสเงนิสดรบัโดยอิสระจากสนิทรพัยอ์ื่น ให้พจิารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ี่ ก่อใหเ้กดิ
เงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะรบัรูร้ายการในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมที่บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่
หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว  บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้  และกลบัรายการ
บญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่สนิทรพัยท์างการเงนิอื่นๆ จะถูกกลบัรายการเพยีงเพือ่ใหม้ลูค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุน
จากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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4.19 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน 

ส่วนงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสี่ยง   
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบรกิารของส่วนธุรกิจอื่น    ส่วนงานภูมิศาสตร์ท าหน้าที่จดัหาผลิตภัณฑ์หรอื
ใหบ้รกิารในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

4.20 เครื่องมอืทางการเงนิ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกของสนิทรพัย์ทางการเงนิดว้ยมลูค่ายุติธรรม และบวกดว้ยต้นทุนการ
ท ารายการเฉพาะในกรณีทีเ่ป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน อย่างไรกต็าม 
ส าหรบัลูกหน้ีการค้าที่ไม่มอีงค์ประกอบเกี่ยวกบัการจดัหาเงนิที่มนีัยส าคญั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัย์
ทางการเงนิดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชเีรื่องการรบัรูร้ายได้ 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

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

สินทรพัยท์างการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยถอืครอง
สนิทรพัยท์างการเงนินัน้เพื่อรบักระแสเงนิสดตามสญัญา และเงื่อนไขตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิก่อใหเ้กดิ
กระแสเงนิสดทีเ่ป็นการรบัช าระเพยีงเงนิต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลอืของเงนิต้นในวนัทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าววดัมลูค่าในภายหลงัโดยใช้วธิดีอกเบี้ยที่แทจ้รงิและต้องมกีารประเมนิการด้อยค่า ทัง้น้ี
ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการ การเปลีย่นแปลง หรอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัยด์งักล่าวจะรบัรูใ้นงบ
ก าไรขาดทุน 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินรายการอืน่ 

ยกเวน้หน้ีสนิตราสารอนุพนัธ ์ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกส าหรบัหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยมลูค่า
ยุตธิรรมหกัต้นทุนการท ารายการ และจดัประเภทหน้ีสนิทางการเงนิเป็นหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใชว้ธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ ทัง้น้ี ผลก าไรและขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการตดัรายการหน้ีสนิทาง 
การเงนิและการตดัจ าหน่ายตามวธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิจะรบัรูใ้นส่วนของก าไรหรอืขาดทุน โดยการค านวณมลูค่าราคาทุน 
ตดัจ าหน่ายค านึงถงึค่าธรรมเนียมหรอืต้นทุนทีถ่อืเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้น้ี ค่าตดัจ าหน่าย
ตามวธิดีอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนทางการเงนิในงบก าไรขาดทุน 
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4.20 เครื่องมอืทางการเงนิ (ต่อ) 

การตดัรายการของเครือ่งมือทางการเงิน 

 สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัรายการออกจากบญัช ีเมื่อสทิธทิีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ไดส้ิน้สุดลง หรอื
ไดม้กีารโอนสทิธทิี่จะไดร้บักระแสเงนิสดของสนิทรพัยน์ัน้ รวมถงึไดม้กีารโอนความเสีย่งและผลตอบแทนเกอืบทัง้หมด
ของสนิทรพัยน์ัน้ หรอืมกีารโอนการควบคุมในสนิทรพัยน์ัน้ แมว้่าจะไม่มกีารโอนหรอืไม่ไดค้งไวซ้ึง่ความเสีย่งและ
ผลตอบแทนเกอืบทัง้หมดของสนิทรพัยน์ัน้ 

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

การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

ลกูหน้ีการค้าและสินทรพัยที์เ่กิดจากสญัญา 

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

วิธีการค านวณ ECL 

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

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยพจิารณาว่าความเสี่ยงดา้นเครดติจะเพิม่ขึน้อย่างมนียัส าคญั เมือ่มกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิ
ตามสญัญาเกนิกว่า 30 วนั และพจิารณาว่าสนิทรพัยท์างการเงนินัน้มกีารผดิสญัญา เมื่อมกีารคา้งช าระการจ่ายเงนิ
ตามสญัญาเกนิกว่า 90 วนั อย่างไรกต็าม ในบางกรณี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอาจพจิารณาว่าสินทรพัยท์างการเงนินัน้
มกีารเพิม่ขึน้ของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมนียัส าคญัและมกีารผดิสญัญา โดยพจิารณาจากขอ้มลูภายในหรอืขอ้มลู
ภายนอกอื่น เช่น อนัดบัความน่าเชื่อถอืดา้นเครดติของผูอ้อกตราสาร 

การตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อกจิการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคนืกระแสเงนิสดตามสญัญาอกีต่อไป 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.21 การวดัมลูค่ายุตธิรรม 

มลูค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอืเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิใหผู้อ้ื่น
โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร้ว่มในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องในการวดัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
ซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดใหต้้องวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาด
ทีม่สีภาพคล่องส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพ
คล่องได ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประมาณมลูค่ายุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมลูค่ายุตธิรรมนัน้ใหม้ากทีสุ่ด 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุตธิรรมขา้งต้นมาใช ้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะต้องพยายามใชข้อ้มลูทีส่ามารถสงัเกต
ได้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิทีจ่ะวดัมูลค่ายุตธิรรมนัน้ให้มากทีสุ่ด มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่ 13 
เรื่อง การวดัมลูค่ายุตธิรรม ก าหนดล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูทีน่ ามาใชใ้น
การวดัมลูค่ายุตธิรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 : ใชข้อ้มลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิอยา่งเดยีวกนัในตลาดที่มสีภาพคล่อง (ไม่ต้องปรบัปรุง) 

ระดบั 2 : ขอ้มลูอื่นทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3 : ใชข้อ้มลูทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบักระแสเงนิในอนาคตทีก่จิการประมาณขึน้ 

หากขอ้มลูทีน่ ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกนั 
การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดยีวกนัตามล าดบัชัน้ของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มลูที่
อยู่ในระดบัต ่าสุดทีม่นียัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายุตธิรรมโดยรวม 

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะประเมนิความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชัน้
ของมลูค่ายุตธิรรมส าหรบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีถ่อือยู ่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานทีม่กีารวดัมูลค่ายุตธิรรมแบบ
เกดิขึน้ประจ า 

4.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

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

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรบัประมาณการทาง
บญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดร้บัผลกระทบ 

การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วนทีเ่กีย่วขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงนิน้ี ยกเวน้ การใช้
ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ได้แก่ 
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4.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

4.22.1 รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลกูค้า 

การระบุภาระทีต่้องปฏบิตั ิ: 

ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบตัิในการส่งมอบสินค้าหรือบรกิารให้กบัลูกค้า  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการ
ประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาที่ท ากบัลูกค้าเพื่อพจิารณาว่าสนิค้าหรอืบรกิารแต่ละรายการถือเป็นภาระที่
แยกจากกนัหรอืไม่ กล่าวคอื กจิการจะบันทึกสินค้าหรอืบริการแต่ละรายการแยกจากกนั กต่็อเมื่อสนิค้าหรือบริการ
ดงักล่าวสามารถระบุไดว้่าแยกจากสนิค้าหรอืบรกิารอื่นในสญัญา และลกูคา้ไดร้บัประโยชน์จากสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ 

การก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้: 

ในการก าหนดจงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายไดฝ่้ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีด
ของสญัญาทีท่ ากบัลกูค้าเพื่อพจิารณาว่าภาระทีต่้องปฏบิตันิัน้เสรจ็สิน้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรอืเสรจ็สิน้ ณ เวลาใดเวลา
หน่ึง ทัง้น้ี กจิการจะรบัรูร้ายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลกูคา้ไดร้บัและใชป้ระโยชน์จากผลของการปฏบิตังิานของกจิการในขณะทีก่จิการปฏบิตังิาน 

- การปฏบิตังิานของกจิการก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีล่กูคา้ควบคุมในขณะทีส่รา้งสนิทรพัยด์งักล่าว หรอื 

- การปฏบิตังิานของกจิการไม่ก่อใหเ้กดิสนิทรพัยท์ีก่จิการสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อื่นได ้ และกจิการมสีทิธิ
ในการรบัช าระส าหรบัการปฏบิตังิานทีเ่สรจ็สิน้ถงึปัจจบุนั 

ในกรณีทีไ่ม่เขา้เงื่อนไขขา้งต้น กจิการจะรบัรูร้ายได ้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประเมนิว่าภาระทีต่้องปฏบิตันิัน้ไดเ้สรจ็สิน้ลงเมื่อใด 

ต้นทุนในการไดม้าซึง่สญัญา : 

ในการบนัทกึรายจ่ายทีเ่กดิขึน้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่สญัญาเป็นสนิทรพัย ์ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิว่า
รายจ่ายดงักล่าวเป็นต้นทุนส่วนเพิม่ในการไดม้าซึง่สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้หรอืไม่ รวมถงึการก าหนดวธิกีารตดัจ าหน่าย
สนิทรพัยด์งักล่าว 

4.22.2 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่ โดยใชดุ้ลยพนิิจ
บนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีสุ่ดทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

4.22.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการค้า 

ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลกูหน้ีการคา้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจ  
ในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิ
ในอดตี อายุของหน้ีทีค่งค้างและสภาวะเศรษฐกจิทีค่าดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกค้าทีม่คีวามเสีย่งด้านเครดติที่คล้ายคลงึกนั 
เป็นต้น ทัง้น้ี ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดติจากประสบการณ์ในอดตีและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิของกลุ่มบรษิทั
อาจไม่ไดบ่้งบอกถงึการผดิสญัญาของลกูคา้ทีเ่กดิขึน้จรงิในอนาคต 
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4.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

4.22.4 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืเป็นการปรบัมูลค่าของสนิค้าคงเหลอืดว้ยมลูค่าที่คาดว่า อาจเกดิความเสยีหาย   
เน่ืองจากสนิค้าล้าสมยัและการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื   ผูบ้รหิารใช้ดุลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยั 
และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื  โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้คงเหลอื 

4.22.5 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ จะตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย เมื่อฝ่ายบรหิารใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่า มลูค่ายุตธิรรม
ของเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมสีาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน การทีจ่ะสรุปว่าเงนิลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมี
สาระส าคญัหรอืเป็นระยะเวลานานหรอืไม่นัน้ จ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

4.22.6 ค่าเสื่อมราคาของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ และค่าตดัจ าหน่ายของสนิทรพัย ์  
ไม่มตีวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืเมื่อเลกิใชง้าน (ถ้าม)ี และต้อง
ทบทวนอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

4.22.7 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

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

4.22.8 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารจะต้องพจิารณาการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้
และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน และบนัทกึขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยน์ัน้ 

ข้อบ่งชี้ดงักล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยส าคญัของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รบัจากการใช้ประโยชน์ในอนาคต        
ของสนิทรพัย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคญัของกลยุทธ์ทางธุรกจิของกจิการที่มผีลกระทบต่อการใช้สนิทรพัย์นัน้    
ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้ง การสูญเสยีส่วนแบ่งตลาดที่ส าคญั
ของกจิการ รวมถงึ กฎระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่ าคญั หรอืค าตดัสนิของศาลทีม่ผีลกระทบในทางลบต่อธุรกจิ เป็นต้น 

การทดสอบการดอ้ยค่าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ และสนิทรพัย์   
ไม่มตีวัตน ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัยห์รอื
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด รวมทัง้การเลอืกอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในการค านวณมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสด
นัน้ๆ ทัง้น้ี กระแสเงนิสดประมาณการบนพืน้ฐานของขอ้มลูการด าเนินงานทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั ซึง่ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้
ดุลยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้สมมตฐิานเกีย่วกบัสภาวะตลาดในอนาคต รวมถงึรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึ่งเกีย่วเน่ือง
กบัสนิทรพัย์หรอืหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้
เน่ืองจากภาวะการแข่งขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของรายได ้ โครงสรา้งต้นทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด             
ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

4.22 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั (ต่อ) 

4.22.9 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นจะต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณ
การถงึความน่าจะเป็นที่พนักงานจะท างานจนครบเกษยีณอายุ โดยค านึงถงึขอ้มูลในอดตี ซึง่จะทบทวนทุกปี สมมตฐิานทีใ่ช้
ในการค านวณจะค านึงถงึต้นทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนักงาน ซึง่จะถูกค านวณขึน้ทุกปี 

4.22.10 สญัญาเช่า 

ในฐานะผูเ้ช่า 

การก าหนดอายุสญัญาเช่าทีม่สีทิธกิารเลอืกในการขยายอายุสญัญาเช่าหรอืยกเลกิสญัญาเช่า - ในฐานะผูเ้ช่า 

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

การก าหนดอตัราดอกเบี้ยการกูย้มืส่วนเพิม่ - ในฐานะผูเ้ช่า 

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

4.22.11 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

 ในการประเมนิมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมอืทางการเงนิที่เปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและ    
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอื
ทางการเงนิดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองในการประเมนิมูลค่า ซึ่งตวัแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสีย่งด้านเครดติ (ทัง้ของธนาคารฯและคู่สญัญา) สภาพคล่อง 
ขอ้มลูความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมลูค่าของเครื่องมอืทางการเงนิในระยะยาว การเปลีย่นแปลงของสมมติฐาน
ที่เกี่ยวข้องกบัตวัแปรที่ใช้ในการค านวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิรรมที่เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิและการเปิดเผย
ล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน้า 26 จาก 56 

5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

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

 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์

 
ด าเนินกจิการ 

อตัราส่วนการถอืหุน้ 
รอ้ยละ 

 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ประเภทธุรกจิ 

 
ประเทศ ปี 2564 ปี 2563 

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

และบรรจุภณัฑ ์
นิวซแีลนด์ - - 

บรษิทั โอจ ิเปเปอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 3 ผลติและจ าหน่ายกระดาษ ไทย - - 
OJI Asia Packaging Sdn Bhd 3 บรหิารจดัการ มาเลเซยี - - 
Oji Interpack India Private Limited 3 ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ อนิเดยี - - 
บรษิทั ยูเนี่ยน แอนด ์โอจ ิอนิเตอรแ์พค็ จ ากดั 4 ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ ไทย - - 

 
ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 

1. เป็นบรษิทัใหญ่ 

2. เป็นบรษิทัย่อย 

3. เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่ 

4. เป็นบรษิทัร่วมทางอ้อมของบรษิทัใหญ่ 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

บริษทัใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 337,766.64 457,617.53 - - 

บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการขาย 2 - - 984,955.54 962,394.49 
รายไดอ้ื่น 2 - - - 336,403.55 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 - - 4,129,272.67 13,936,633.62 
ค่าบรหิารจดัการ 3 - - 495,000.00 - 
ค่าใชจ้่ายอื่น 3 - - - 189,340.50 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 366,946.79 270,565.00 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 387,040,313.14 335,583,475.35 219,752,071.70 204,420,041.12 
ค่าบรหิารจดัการ 3 726,187.10 626,506.77 726,187.10 626,506.77 
ค่าใชจ้่ายอื่น 2 - 1,680.00 - - 
ดอกเบี้ยจ่าย 4 2,988,742.98 2,526,739.73 - - 

นโยบายการก าหนดราคา 

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

2. ราคาตลาด 

3. ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

4. อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.68 - 0.88 ต่อปี และ 0.42 - 1.14 ต่อปี ตามล าดบั 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

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

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 17,257,094.51 26,525,046.33 14,532,175.51 20,114,683.39 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 748,047.00 468,109.00 714,937.00 354,710.00 

รวม 18,005,141.51 26,993,155.33 15,247,112.51 20,469,393.39 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้     
บรษิทัย่อย - - - 560,208.78 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 89,481.96 56,496.00 - - 

รวมลกูหน้ีการค้า 89,481.96 56,496.00 - 560,208.78 

เงนิทดรองจ่าย     
บรษิทัย่อย - - 148,800.00 1,300.00 

ลกูหน้ีค่าทรพัยส์นิ     
บรษิทัย่อย - - - 338,624.02 

รวมลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 89,481.96 56,496.00 148,800.00 900,132.80 

ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ     

บรษิทัย่อย - - - 13,150,043.97 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
เจา้หน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย - - 1,625,160.51 1,337,407.63 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 103,303,379.74 40,072,488.46 55,570,209.65 25,577,508.87 

รวมเจา้หน้ีการคา้  103,303,379.74 40,072,488.46 57,519,370.16 26,914,916.50 

เจา้หน้ีอื่น     
บรษิทัย่อย - - 56,040.00 8,000.00 

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ 77,008.24 99,514.51 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 14,517.33 124,198.81 14,517.33 124,198.81 

รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 91,525.57 223,713.32 14,517.33 124,198.81 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 103,394,905.31 40,296,201.78 57,265,927.49 27,047,115.31 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี (ต่อ) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 

ยอดคงเหลอืต้นปี 320,000,000.00 200,000,000.00 
บวก กูย้มืเพิม่ระหว่างปี 100,000,000.00 120,000,000.00 

ยอดคงเหลอืปลายปี 420,000,000.00 320,000,000.00 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัย่อยมเีงนิกูย้มืโดยการท าสญัญากูย้มืครบก าหนดเมื่อทวงถาม คดิดอกเบี้ย
อตัรารอ้ยละ 0.68 - 0.88 ต่อปี และ 0.42 - 1.14 ต่อปี ตามล าดบั 

 
เรื่องอ่ืนๆ 

บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อย เป็นวงเงนิจ านวน 430 ลา้นบาท 
 
6.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

เงนิสด 89,972.00 80,478.75 80,000.00 80,000.00 
เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระ - สุทธ ิ 1,238,549.00 106,311.19 - - 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 49,192,859.47 35,496,241.51 16,648,540.48 30,430,343.14 
                     - ประเภทกระแสรายวนั 5,301,070.60 33,320,248.06 3,344,876.93 4,778,164.78 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 55,822,451.07 69,003,279.51 20,073,417.41 35,288,507.92 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
หน้า 30 จาก 56 

7.  ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั     

ตัว๋เงนิรบั 136,425.00 1,690,218.67 - - 

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 89,481.96 56,496.00 - 560,208.78 

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 264,466,981.96 204,180,231.52 130,512,448.88 118,819,046.73 

รวม 264,692,888.92 205,926,946.19 130,512,448.88 119,379,255.51 
หกั   คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
 ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (2,792,289.98) (4,998,607.85) - (3,321,911.87) 

รวมลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 261,900,598.94 200,928,338.34 130,512,448.88 116,057,343.64 

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น     

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 3,942,764.55 3,526,164.02 2,465,179.44 1,926,709.08 

เงนิมดัจ าคา่เครื่องจกัร 888,199.40 13,646,623.50 - 1,242,090.00 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 1,465,176.61 347,897.07 1,465,176.61 347,897.07 

ลกูหน้ีอื่น 1,026,124.55 1,018,350.66 660,452.05 897,253.31 

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่สนิคา้ 1,273,512.00 - - - 

เงนิทดรองจ่าย 1,314,273.26 555,962.26 643,546.00 423,579.00 

รวมลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 9,910,050.37 19,094,997.51 5,234,354.10 4,837,528.46 
รวมลกูหน้ีการคา้และ 

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ 271,810,649.31 220,023,335.85 135,746,802.98 120,894,872.10 
 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ 232,341,487.96 186,119,439.14 122,868,553.66 108,896,072.63 

ลกูหน้ีทีเ่กนิก าหนดช าระดงัน้ี     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 28,574,740.60 14,515,851.88 7,624,136.87 7,161,271.01 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  1,049,082.87 293,047.32 - - 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 760,339.15 - 19,758.35 - 

มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 1,967,238.34 4,998,607.85 - 3,321,911.87 
รวม 264,692,888.92 205,926,946.19 130,512,448.88 119,379,255.51 
หกั   คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
 ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (2,792,289.98) (4,998,607.85) - (3,321,911.87) 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 261,900,598.94 200,928,338.34 130,512,448.88 116,057,343.64 
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7. ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ มดีงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 

บวก   ตัง้เพิม่ระหว่างปี 1,115,594.00 - - - 
หกั  กลบัรายการจาก 
 การตดัหน้ีสญูระหว่างปี (3,321,911.87) - (3,321,911.87) - 

ยอดยกไปปลายปี 2,792,289.98 4,998,607.85 - 3,321,911.87 

 
8. สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 23,854,304.94 16,096,319.36 4,926,619.17 4,157,321.75 
งานระหว่างท า 22,657,887.62 15,006,304.87 2,865,426.09 2,886,965.43 
วตัถุดบิ 153,862,767.03 113,755,388.02 83,442,860.76 54,429,670.28 
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 7,221,219.43 4,748,170.88 3,290,788.46 2,749,628.38 
อะไหล่ 12,380,697.89 9,551,489.92 9,299,632.05 7,535,151.05 
วตัถุดบิและอะไหล่ระหว่างทาง 36,502,851.11 9,052,391.43 25,324,664.82 2,511,255.00 
รวม 256,479,728.02 168,210,064.48 129,149,991.35 74,269,991.89 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ (3,067,893.61) (3,604,466.41) (705,213.92) (813,908.84) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 253,411,834.41 164,605,598.07 128,444,777.43 73,456,083.05 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ มรีายการเคลื่อนไหวดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ยอดคงเหลอืต้นปี 3,604,466.41 3,501,955.20 813,908.84 542,045.07 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างปี 2,692,934.08 2,294,671.03 - 787,724.91 
หกั   โอนกลบัระหว่างปี (3,229,506.88) (2,192,159.82) (108,694.92) (515,861.14) 

ยอดคงเหลอืปลายปี 3,067,893.61 3,604,466.41 705,213.92 813,908.84 
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9.   เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

หน่วย : บาท 
เงนิลงทุน 

เงนิปันผลรบั
ส าหรบัปี 

ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน(รอ้ยละ) 
ของเงนิลงทุน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วธิรีาคาทุน 

บรษิทั ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
บรษิทัย่อย         

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

 
10.  อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน - สทุธิ 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ปี 2564 ปี 2563 

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

มลูค่าสุทธติามบญัช ี 14,298,750.00 14,298,750.00 

มลูค่ายุตธิรรม 14,298,750.00 14,298,750.00 

 
11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิหน้า 33 ถงึ 36 

11.1 ในปี 2564 และปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุน
จ านวนเงนิ 93.39 และ 48.79 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิรวม และ 58.23 ลา้นบาท และ 46.52 ล้านบาท ส าหรบั       
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

11.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้น าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบนที่ดนินัน้และ
เครื่องจกัรบางสว่นไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย์ ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ        
งบการเงนิขอ้ 17 โดยมรีาคาทุนจ านวนเงนิ 619.83 ลา้นบาท และมลูค่าสุทธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 456.71 ล้านบาท 
และ 469.73 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุนจ านวนเงนิ 133.43 ล้านบาท และมลูค่าสุทธติาม
บญัช ีจ านวนเงนิ 83.22 ลา้นบาท และ 87.06 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ (ต่อ) 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 

ที่ดนิและสว่น 
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ 
สว่นปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใชโ้รงงาน 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง 

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

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

คา่เสือ่มราคาสะสม           

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

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

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ           

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 218,972,782.00 195,231,793.20 9,843,021.81 518,583.07 332,187,849.63 1,963,456.12 9,629,293.30 3,564,358.10 2,032,595.37 773,943,732.60 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สทุธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ทีด่นิและส่วน 

ปรบัปรุงทีด่นิ 
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครือ่งจกัร 
และอปุกรณ์ 

เครือ่งมอื 
เครือ่งใชโ้รงงาน 

เครือ่งตกแต่งและ
อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหว่าง 
ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  

ราคาทุน           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 219,385,390.40 434,682,472.65 63,616,037.09 6,185,880.43 801,915,890.42 21,013,524.69 68,451,301.04 4,598,096.45 2,032,595.37 1,621,881,188.54 
ซื้อระหว่างปี - 372,235.34 - - 33,718,585.44 973,235.29 5,679,812.32 - 53,439,408.27 94,183,276.66 

โอนเขา้/(โอนออก) - 211,285.98 - - 1,605,713.59 - - - (1,816,999.57) - 

โอนเป็นค่าใชจ้่าย - - - - - - - - (215,595.81) (215,595.81) 
รบัโอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย ์ - - - - 13,612,121.00 - - - - 13,612,121.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (3,840,550.27) (10,730.37) (65,688.38) - - (3,916,969.02) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 219,385,390.40 435,265,993.97 63,616,037.09 6,185,880.43 847,011,760.18 21,976,029.61 74,065,424.98 4,598,096.45 53,439,408.26 1,725,544,021.37 
ค่าเสือ่มราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 412,608.40 239,450,679.45 53,773,015.28 5,667,297.36 469,728,040.79 19,050,068.57 58,822,007.74 1,033,738.35 - 847,937,455.94 
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี - 9,778,312.19 5,608,402.68 372,884.29 32,905,768.27 746,390.09 5,607,384.57 431,400.01 - 55,450,542.10 
ค่าเสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (3,840,547.27) (10,727.37) (65,683.38) - - (3,916,958.02) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 412,608.40 249,228,991.64 59,381,417.96 6,040,181.65 498,793,261.79 19,785,731.29 64,363,708.93 1,465,138.36 - 899,471,040.02 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 - - - - - - - - - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ - - - - 5,555,726.98 - - - - 5,555,726.98 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 - - - - 5,555,726.98 - - - - 5,555,726.98 
มลูค่าตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 218,972,782.00 195,231,793.20 9,843,021.81 518,583.07 332,187,849.63 1,963,456.12 9,629,293.30 3,564,358.10 2,032,595.37 773,943,732.60 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 218,972,782.00 186,037,002.33 4,234,619.13 145,698.78 342,662,771.41 2,190,298.32 9,701,716.05 3,132,958.09 53,439,408.26 820,517,254.37 

           
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย         

         หน่วย : บาท 

         ปี 2564 ปี 2563 
ต้นทุนขายและบรกิาร         51,965,630.99 52,843,224.98 
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร         3,484,911.11 3,886,184.06 

รวม         55,450,542.10 56,729,409.04 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สทุธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ที่ดนิและสว่น 
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ 
สว่นปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใชโ้รงงาน 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัย์
ระหว่าง 

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 30,591,390.40 147,825,441.16 3,601,000.00 3,859,880.43 359,492,604.41 6,222,712.32 7,574,776.09 4,598,096.45 1,542,124.33 565,308,025.59 

คา่เสือ่มราคาสะสม           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 412,608.40 139,531,973.92 3,481,463.70 2,968,420.07 213,672,154.83 4,896,822.70 6,968,563.44 1,003,092.45 - 372,935,099.51 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 4,091,680.08 97,809.16 372,884.29 8,293,682.22 230,358.60 300,190.24 30,645.90 - 13,417,250.49 
คา่เสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (3,388,187.60) (38,584.79) (375,500.86) - - (3,802,273.25) 

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

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ           

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

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 30,178,782.00 4,201,787.16 21,727.14 518,576.07 140,914,954.96 1,134,115.81 681,523.27 3,564,358.10 1,542,124.33 182,757,948.84 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  - สทุธิ (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ที่ดนิและสว่น 
ปรบัปรุงที่ดนิ 

อาคารและ 
สว่นปรบัปรุง

อาคาร ระบบไฟฟ้า 
ระบบบ าบดั 
น ้าเสยี 

เครื่องจกัร 
และอุปกรณ์ 

เครื่องมอื 
เครื่องใชโ้รงงาน 

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
ส านักงาน ยานพาหนะ 

สนิทรพัยร์ะหว่าง 
ตดิตัง้/ก่อสรา้ง รวม  

ราคาทุน           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 30,591,390.40 147,825,441.16 3,601,000.00 3,859,880.43 359,492,604.41 6,222,712.32 7,574,776.09 4,598,096.45 1,542,124.33 565,308,025.59 
ซื้อระหว่างปี - 372,235.34 - - 4,133,824.01 473,333.43 2,303,313.82 - 51,200,372.85 58,483,079.45 
โอนเขา้/(โอนออก) - 211,285.98 - - 1,115,242.54 - - - (1,326,528.52) - 
โอนเป็นคา่ใชจ้า่ย - - -- - - - - - (215,595.81) (215,595.81) 
รบัโอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย ์ - - - - 1,242,090.00 - - - - 1,242,090.00 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (3,840,550.27) (10,730.37) (65,688.38) - - (3,916,969.02) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 30,591,390.40 148,408,962.48 3,601,000.00 3,859,880.43 362,143,210.69 6,685,315.38 9,812,401.53 4,598,096.45 51,200,372.85 620,900,630.21 

คา่เสือ่มราคาสะสม           
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 412,608.40 143,623,654.00 3,579,272.86 3,341,304.36 218,577,649.45 5,088,596.51 6,893,252.82 1,033,738.35 - 382,550,076.75 
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี - 952,676.70 4,599.02 372,884.29 10,742,287.39 367,735.95 391,538.41 431,400.01 - 13,263,121.77 
คา่เสือ่มราคา-จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - - (3,840,547.27) (10,727.37) (65,683.38) - - (3,916,958.02) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 412,608.40 144,576,330.70 3,583,871.88 3,714,188.65 225,479,389.57 5,445,605.09 7,219,107.85 1,465,138.36 - 391,896,240.50 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิ           

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 30,178,782.00 4,201,787.16 21,727.14 518,576.07 140,914,954.96 1,134,115.81 681,523.27 3,564,358.10 1,542,124.33 182,757,948.84 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 30,178,782.00 3,832,631.78 17,128.12 145,691.78 136,663,821.12 1,239,710.29 2,593,293.68 3,132,958.09 51,200,372.85 229,004,389.71 

      
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย.-     หน่วย : บาท 
     ปี 2564 ปี 2563 
ตน้ทุนขายและบรกิาร        12,165,708.40 11,614,742.34 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร        1,097,413.37 1,802,508.15 

รวม        13,263,121.77 13,417,250.49 
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12. สญัญำเช่ำ 

12.1 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 

 รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 
อุปกรณ์
ส านกังาน 

 
ยานพาหนะ รวม ยานพาหนะ 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 811,358.29 979,463.26 1,790,821.55 979,463.26 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี (347,724.96) (673,131.27) (1,020,856.23) (673,131.27) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 463,633.33 306,331.99 769,965.32 306,331.99 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเช่าสนิทรพัย์หลายประเภทประกอบดว้ย อุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ สญัญาเช่ามี
ระยะเวลา 3 - 4 ปี โดยมสีทิธต่ิอสญัญาเช่าเมื่อสิน้สุดสญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดอืนตามอตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญา 

12.2 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 

 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
จ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่า 820,000.00 1,898,500.00 324,000.00 1,030,500.00 
หกั  ดอกเบี้ยเช่าซือ้รอตดับญัช ี (19,111.31) (72,135.43) (5,334.65) (31,545.17) 
รวม 800,888.69 1,826,364.57 318,665.35 998,954.83 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (677,915.17) (1,025,475.88) (318,665.35) (680,289.48) 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 122,973.52 800,888.69 - 318,665.35 

รายการเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า สรุปไดด้งัน้ี 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 1,826,364.57 998,954.83 
หกั จ่ายช าระระหว่างปี (1,025,475.88) (680,289.48) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 800,888.69 318,665.35 
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12. สญัญำเช่ำ 

12.3 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 สรุปได้ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 1,020,856.23 1,109,086.42 673,131.27 761,361.46 
ดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 53,024.12 96,456.60 26,210.52 56,130.11 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซือ้สนิทรพัย์

อ้างองิมมีลูค่าต ่า 175,142.82 
 

761,707.61 
 

175,142.82 
 

353,561.29 
 
13.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์     
มลูค่าสุทธติามบญัชตี้นปี 608,400.27 3,923,853.92 140,782.82 1,348,934.82 
บวก  ซือ้ระหว่างปี 3,879,650.00 - 2,930,950.00 - 
หกั    ค่าตดัจ่ายส าหรบัปี (611,557.71) (3,315,453.65) (297,573.48) (1,208,152.00) 

มลูค่าสุทธติามบญัชปีลายปี 3,876,492.56 608,400.27 2,774,159.34 140,782.82 

 
14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 11,333,597.16 12,445,863.69 6,663,067.78 7,242,791.13 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (4,520,048.96) (4,504,955.50) - - 

สุทธ ิ 6,813,548.20 7,940,908.19 6,663,067.78 7,242,791.13 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

14.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 2564 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจ่าย) ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2564  
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 986,211.63 (441,263.58) - 544,948.05 
สนิคา้คงเหลอื 720,893.27 (107,314.56) - 613,578.71 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 10,103,376.79 829,863.54 (1,393,551.93) 9,539,688.40 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,382.00 - - 635,382.00 

รวม 12,445,863.69 281,285.40 (1,393,551.93) 11,333,597.16 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (4,504,955.50) (15,093.46) - (4,520,048.96) 

สุทธ ิ 7,940,908.19 266,191.94 (1,393,551.93) 6,813,548.20 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 2563 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจ่าย) ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2563  
ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

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

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

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

สุทธ ิ 8,204,202.32 (290,571.53) 27,277.40 7,940,908.19 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ)  

14.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงัน้ี (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่ 
1  ม.ค. 2564 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2564 
 ก าไรหรอื 

ขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 664,382.38 (664,382.38) - - 
สนิคา้คงเหลอื 162,781.75 (21,738.98) - 141,042.77 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
     ผลประโยชน์พนกังาน 6,415,627.00 

 
610,705.75 (504,307.74) 6,522,025.01 

รวม 7,242,791.13 (75,415.61) (504,307.74) 6,663,067.78 

 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่ 
1  ม.ค. 2563 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบัปีใน 
ณ วนัที ่ 

31 ธ.ค. 2563 
 ก าไรหรอื 

ขาดทุน 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

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

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

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

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

สุทธ ิ 6,104,950.85 692,390.14 445,450.14 7,242,791.13 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ)  

14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม  
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     

ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลส าหรบัปี 11,850,911.56 10,025,695.24 11,850,911.56 10,025,695.24 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อตดั  
   บญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบัผลต่างชัว่คราวที่ 
      รบัรูเ้มื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (266,191.94) 290,571.53 75,415.61 (692,390.14) 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้ 11,584,719.62 10,316,266.77 11,926,327.17  9,333,305.10 
 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ      

ผลประโยชน์พนกังาน 6,967,759.70 (1,393,551.93) 5,574,207.77 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6,967,759.70 (1,393,551.93) 5,574,207.77 

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

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั:    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ        

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

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (136,387.06) 27,277.40 (109,109.66) 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 

   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ         

ผลประโยชน์พนกังาน 2,521,538.70 (504,307.74) 2,017,230.96 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 2,521,538.70 (504,307.74) 2,017,230.96 

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

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สุทธจิากภาษี 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบั :    
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ         

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

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

 
14.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2564 ปี 2563 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธก่ิอนภาษเีงนิได้  75,376,388.54  87,315,838.21 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้่วนของบรษิทัฯ  95,805,757.40  92,108,589.61 
หกั ก าไรจากการไดร้บัส่งเสรมิการลงทุน  (33,066,163.60)  (40,613,204.12) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้- สุทธ ิ  62,739,593.80  51,495,385.49 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษี 20.00 12,547918.76 20.00 10,299,077.10 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถน ามา  
   หกัในการค านวณก าไรทางภาษี  (963,199.14)  17,189.67 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 18.46 11,584,719.62 20.03 10,316,266.77 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

14.3 การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2564 ปี 2563 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้  95,805,757.40  92,108,589.61 
หกั ก าไรจากการไดร้บัส่งเสรมิการลงทุน  (33,066,163.60)  (40,613,204.12) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้- สุทธ ิ  62,739,593.80  51,495,385.49 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษี 20.00 12,547,918.76 20.00 10,299,077.10 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถน ามา
หกัในการค านวณก าไรทางภาษี  (621,591.59)  (965,772.00) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 19.01 11,926,327.17 18.12 9,333,305.10 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัย่อย มรีายการผลแตกต่างชัว่คราวที่ใช้หกัภาษ ี ผลแตกต่างชัว่คราว        
เกดิจากขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้ จ านวนเงนิ 159.47 ลา้นบาท และ 200.85 ลา้นบาท ตามล าดบั อย่างไรกต็าม 
บรษิทัย่อย ไม่ไดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีเน่ืองจากบรษิทัย่อย พจิารณาแลว้เหน็ว่ามคีวามน่าจะเป็น
ไม่ถงึระดบัความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบ่รษิทัย่อย จะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้
รอการตดับญัชมีาใช้ประโยชน์ 

 
14.4 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากก าไรสุทธติามบญัช ี ภายหลงัปรบัปรงุดว้ยรายการทีไ่ม่ถอื
เป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั ไดแ้ก่ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสนิค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าที่ลดลง  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ รายจ่ายเพื่อซือ้ชุดตรวจ Covid-19 เพื่อใชส้ าหรบัพนกังานหรอืลกูจา้ง 
ค่าเสื่อมราคาและค่าใชจ้่ายทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ 20 ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ วนัที่
รายงาน 
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15. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 

 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ - 1.20 - 1.95 - 18,000,000.00 - 18,000,000.00 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยส์องแห่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

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

  
16. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
เจา้หน้ีการค้า     
เจา้หน้ีการค้า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 103,303,379.74 40,072,488.46 57,195,370.16 26,914,916.50 
เจา้หน้ีการค้า - บรษิทัอื่น  73,554,001.54 42,462,990.06 28,476,339.87 18,072,286.40 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 176,857,381.28 82,535,478.52 85,671,710.03 44,987,202.90 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น     
เจา้หน้ีอื่น  4,438,009.17 4,640,018.83 3,353,273.54 4,038,983.63 
ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย  10,120,261.41 8,564,788.75 3,668,020.37 3,836,257.69 
โบนสัคา้งจ่าย 2,469,330.50 12,145,744.33 2,469,330.50 10,406,733.33 
เจา้หน้ีค่าทรพัยส์นิ 1,357,480.75 186,180.00 787,170.75 - 
รายไดร้บัล่วงหน้า 782,372.97 642,772.96 507,220.44 360,636.85 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 19,167,454.80 26,179,504.87 10,785,015.60 18,642,611.50 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 196,024,836.08 108,714,983.39 96,456,725.63 63,629,814.40 
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17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 
ยอดคงเหลอืต้นปี 199,499,500.00 260,966,300.00 
หกั   จ่ายคนืระหว่างปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) 
รวม 138,032,700.00 199,499,500.00 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหน่ึงปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) 

สุทธ ิ 76,565,900.00 138,032,700.00 

บรษิทัย่อย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงัน้ี 

วงเงนิ 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์

อตัรา
ดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

หลกัทรพัย ์
ค ้าประกนั 

430 จ่ายช าระคนื
เงนิกูย้มื 
ระยะสัน้ 

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

ภายในวนัที ่29 
มนีาคม 2567 

บรษิทัใหญ่
ล าดบัสูงสุด 

 

18.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สทุธิ 

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

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 50,516,884.00 49,514,218.00 32,078,135.00 29,870,344.00 
ต้นทุนบรกิารในปัจจุบนั 5,653,131.00 4,598,688.99 3,422,347.00 2,574,733.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 611,730.37 771,906.00 384,938.37 462,984.00 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายในระหว่างปี (2,115,543.67) (4,504,316.05) (753,756.67) (3,057,176.70) 
(ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังาน (6,967,759.70) 136,387.06 (2,521,538.70) 2,227,250.70 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  47,698,442.00 50,516,884.00 32,610,125.00 32,078,135.00 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระในหน่ึงปี (2,296,552.00) (1,206,147.00) (1,434,723.00) (723,465.00) 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบั 
        ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธ ิ

 
45,401,890.00 

 
49,310,737.00 

 
31,175,402.00 

 
31,354,670.00 
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18.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สทุธิ (ต่อ) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ในงบการเงนิรวมระยะเวลาประมาณ 10 - 11 ปี และในงบการเงนิเฉพาะกจิการระยะเวลาประมาณ 10 ปี  

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งต้น แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรหรอืขาดทุน :     
   ต้นทุนขายและบรกิาร 4,850,919.38 4,377,279.98 2,846,433.38 2,505,442.00 

     ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 275,931.37 315,875.00 143,193.37 185,306.00 
     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,138,010.62 677,440.01 817,658.62 346,969.00 

     รวม 6,264,861.37 5,370,594.99 3,807,285.37 3,037,717.00 

ก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น     
     (ก าไร)ขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิากภาษี (5,574,207.77) 109,109.66 (2,017,230.96) 1,781,800.56 
 

 ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เกดิขึน้จาก 

 หน่วย : บาท 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

สมมตฐิานทางการเงนิ (3,227,618.00) 1,847,039.00 (2,124,175.00) 1,162,581.00 
การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (2,870,824.70) (1,592,955.94) (523,316.70) 1,182,365.70 

  สมมตฐิานประชากร (869,317.00) (117,696.00) 125,953.00 (117,696.00) 

  รวม (6,967,759.70) 136,387.06 (2,521,538.70) 2,227,250.70 
 

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
อตัราคดิลด * (รอ้ยละ)  1.84 - 1.89 1.20 - 1.23 1.84 1.20 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 2.50 - 3.50 2.50 - 3.50 3.50 3.50 
อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60 60 60 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน** (รอ้ยละ) 0 - 25 0 - 25 0 - 18 0 - 18 
อตัรามรณะ *** TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 TMO 2017 

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

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจจะเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอื่นๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบั
ผลประโยชน์พนกังาน ทีก่ าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปน้ี 

ผลกกระทบต่อประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
อตัราคดิลด     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (4,359,222.00) (5,015,321.00) (2,955,626.00) (3,151,908.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 5,053,275.00 5,845,444.00 3,429,549.00 3,672,796.00 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 4,923,636.00 5,656,121.00 3,335,613.00 3,547,814.00 
     ลดลง รอ้ยละ 1 (4,338,997.00) (4,962,381.00) (2,937,931.00) (3,114,806.00) 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน     
     เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 (4,552,042.00) (5,201,958.00) (3,078,095.00) (3,265,247.00) 
     ลดลง รอ้ยละ 1 1,466,995.00 1,765,195.00 993,840.00 1,106,866.00 

แมว้่าการวเิคราะหน้ี์ไม่ไดค้ านึงการกระจายตวัแบบเตม็รปูแบบของกระแสเงนิสดทีค่าดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมตต่ิางๆ 

 
19. ส ำรองตำมกฎหมำย 

19.1 บรษิทัฯ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงนิปันผลได้ 

ในปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถ้วนแลว้ 

19.2 บรษิทัย่อย  

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

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปู

และงานระหว่างท า (14,929,800.20) (1,255,805.58) (856,453.00) 1,500,264.51 
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 793,879,159.11 687,655,619.34 431,856,058.06 385,759,995.08 
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัพนกังาน 196,863,285.34 207,319,075.74 101,497,673.45 109,329,779.81 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 57,082,956.04 61,153,949.11 14,233,826.52 15,386,763.95 
ต้นทุนทางการเงนิ 11,884,080.77 14,972,188.25 78,358.25 404,876.68 

 
21. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 

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

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได้ 

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

 
สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการส่งเสรมิการลงทุนทีส่ าคญั มดีงัน้ี 

1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
มกี าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

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

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกร้อยละ 25  ของเงนิลงทุนนอกเหนือ
การหกัค่าเสื่อมราคาตามปกต ิ
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21. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน และส่วนที่
ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
กจิการที่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กจิการที่ไม่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ รวม 

รายไดร้วม 269,159 1,007,816 1,276,975 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย (234,440) (955,274) (1,189,714) 
ต้นทุนทางการเงนิ (30) (11,854) (11,884) 
ภาษเีงนิได้ - (11,585) (11,585) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 34,689 29,103 63,792 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - 5,574 5,574 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 34,689 34,677 69,366 

 

 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
กจิการที่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กจิการที่ไม่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ รวม 

รายไดร้วม 269,159 442,756 711,915 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย (234,440) (381,591) (616,031) 
ต้นทุนทางการเงนิ (30) (49) (79) 
ภาษเีงนิได้ - (11,926) (11,926) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 34,689 49,190 83,879 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - 2,017 2,017 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 34,689 51,207 85,896 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งต้นจดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงัน้ี คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรไปยงัส่วนนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรตามสดัส่วนของรายไดแ้ต่ละส่วน 
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22. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน 

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

 ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
(ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 63,791,668.92 76,999,571.44 83,879,430.23 82,775,284.51 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้  
(หน่วย : หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (หน่วย : บาทต่อหุน้) 0.213 0.257 0.280 0.276 

 
23. เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บรษิทัฯ  บรษิทัย่อย และพนกังานของบรษิทัฯ ไดร้่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืน ในอตัรา         
รอ้ยละ 3 - 5 ของเงนิเดอืน กองทุนส ารองเลีย้งชพีน้ี บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงนิ 3.54 ลา้นบาท 
และ 3.52 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
24. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอน้ีสอดคล้องกบัรายงานภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่ผู้มอี านาจตดัสนิใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รบัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมนิผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทัง้น้ีผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของบรษิทั 
คอื คณะกรรมการของบรษิทั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ผลติกล่องกระดาษ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสี่วนงานธุรกจิเพยีงส่วนงานเดยีว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
มสี่วนงานทางภูมศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้รายได ้ ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกจิและส่วนงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้

ในปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากลกูค้ารายใหญ่จ านวนหน่ึงรายในงบการเงนิรวม เป็นจ านวนเงนิ
ประมาณ 444 ลา้นบาท (ในปี 2563 จ านวนเงนิประมาณ  415 ลา้นบาท) ซึง่มาจากส่วนงานผลติกล่องกระดาษ 
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน 

25.1 มูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรม 

 มลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิและหน้ีสนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเป็นมูลค่าที่ใกลเ้คยีง
กบัมลูค่าตามบญัช ี

25.2 วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งดา้นการเงนิในด้านต่างๆ ซึง่รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติ ความเสีย่งดา้นตลาด 
(ซึง่ประกอบดว้ยความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น และความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย) และความเสีย่งด้านสภาพคล่อง นโยบาย
การบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมุ่งเน้นการบรหิารความเสีย่งจากความผนัผวนจากตลาดการเงนิ
ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ไดโ้ดยใหม้ผีลกระทบด้านลบต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิน้อยทีสุ่ด 

เครื่องมอืทางการเงนิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ลกูหน้ีการคา้
และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น เงนิใหกู้ย้มื เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น เงนิกูย้มืระยะสัน้ เงนิกูย้มืระยะยาว และหน้ีสนิ
ตามสญัญาเช่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิาร
ความเสีย่งดงัน้ี 

25.3 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

ความเสีย่งดา้นเครดติ คอื ความเสีย่งในการสญูเสยีทางการเงนิหากลกูคา้หรอืคู่สญัญาไม่สามารถปฏบิตัติามพนัธะ
สญัญาต่างๆ อนัเน่ืองมาจากเครื่องมอืทางการเงนิ โดยความเสีย่งดงักล่าวประกอบดว้ย ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวยีนอื่น เงนิฝากกบัธนาคาร และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น โดยความเสีย่งสงูสุดจากความเสีย่งดา้นเครดติมมีลูค่า
จ ากดัเท่ากบัมลูค่าตามบญัชทีี่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ทัง้น้ี ไม่รวมถงึตราสารอนุพนัธท์างการเงนิ 

25.3.1 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมุนเวียนอืน่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบรหิารความเสีย่งโดยใช้นโยบายและขัน้ตอนในการควบคุมการใหส้นิเชื่อเป็นไปอย่างเหมาะสม 
และไม่คาดว่าจะมผีลขาดทุนทางการเงนิอย่างมสีาระส าคญัจากการใหส้นิเชื่อทางการค้า โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้
ตดิตามยอดคงคา้งของลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่นอย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้ การใหส้นิเชื่อของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยไม่มกีารกระจุกตวั เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมฐีานลูกค้าทีห่ลากหลายและมจี านวนมากราย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยพจิารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอตัราการตัง้ส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ค านวณโดยพจิารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัทีถ่งึก าหนดช าระส าหรบักลุ่มลกูค้าทีม่รีปูแบบ
ของความเสี่ยงด้านเครดติที่คล้ายคลงึกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดักลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าโดยพจิารณา
จากลษัณะของธุรกจิลูกค้า การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นค านึงถึงผลของ
ความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก มูลค่าของเงนิตามระยะเวลาและข้อมูลสนับสนุนที่มคีวามน่าเชื่อถือที่มอียู่ ณ วนัที่รายงาน 
โดยเป็นขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์ในอดตี สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกจิในอนาคต 
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

25.4 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

25.4.1 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น คอื ความเสีย่งทีมู่ลค่ายุตธิรรมหรอืกระแสเงนิสดในอนาคตจะมคีวามผนัผวน เน่ืองจาก
การเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอนัเกี่ยวเน่ืองกบัเจ้าหน้ีการค้าในต่างประเทศ และเจา้หน้ีจาก
การซือ้อุปกรณ์เป็นเงนิตราต่างประเทศ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศจากการด าเนินงานโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่ง
ดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ อตัราแลกเปลีย่น 
สกุลเงนิ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

หน้ีสินทำงกำรเงิน       

ดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 3,086,378 1,493,071 1,670,031 852,286 33.59 30.21 
เยน - 421,070 - 421,070  - 0.29 
 
การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษอีย่างเป็นสาระส าคญัจากการเปลีย่นแปลงของมลูค่ายุตธิรรม
ของหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิทีอ่าจเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นของหน้ีสนิทีเ่ป็นสกุลเงนิตราต่างประเทศ 

25.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากธนาคาร เงนิใหกู้ย้มื เงนิกูย้มื
ระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาว สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยที่
ปรบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบี้ยคงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาด ซึง่ความผนัผวนจากอตัราดอกเบี้ยอาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบรหิารความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยโดยการจดัหาเงนิกูย้มืที่มที ัง้อตัราดอกเบี้ยตามอตัราคงที่
และอตัราดอกเบี้ยตามอตัราผนัแปรในสดัส่วนที่เหมาะสม โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการรกัษาสมดุล
ระหว่างแหล่งทีม่ากบัการใชเ้งนิทุนโดยหน้ีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่มอีตัราดอกเบี้ยตามอตัราคงที่ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบี้ยทีส่ าคญัสามารถ
จดัตามประเภทอตัราดอกเบี้ย และส าหรบัสนิทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบี้ยคงทีส่ามารถแยกตามวนัที่
ครบก าหนดหรอืวนัที่มกีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ (หากวนัทีม่กีารก าหนดอตัราดอกเบี้ยใหม่ถงึก่อน) ได้ดงัน้ี 
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

25.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัจดัประเภทตามอตัราดอกเบี้ยได ้ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย 

ไมม่อีตัรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย
ที่แทจ้รงิ 

รอ้ยละ (ต่อปี) 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัย์ทำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 49,193 6,629 55,822 0.05 - 0.15 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สทุธ ิ - - - - 271,810 271,810 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - - - 11 - 11 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั - - - 420,000 - 420,000 0.68 - 0.88 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 196,025 196,025 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 678 123 - - - 801 4 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  61,467 76,566 - - - 138,033 Fixed 4.77 

 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 หน่วย : พนับาท 
 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย 

ไมม่อีตัรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย
ที่แทจ้รงิ 

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

หน้ีสินทำงกำรเงิน        

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

25.4.2 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญัจดัประเภทตามอตัราดอกเบี้ยได ้ดงัน้ี (ต่อ) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
 หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย 
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย
ที่แทจ้รงิ 

รอ้ยละ (ต่อปี) 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด 
สินทรพัย์ทำงกำรเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 16,649 3,424 20,073 0.05 - 0.15 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมนุเวียนอื่น  - สทุธ ิ - - - - 135,747 135,747 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - - - 11 - 11 MLR+1.5 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น - - - - 96,457 96,457 - 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 319 - - - - 319 4 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 หน่วย : พนับาท 

 อตัราดอกเบี้ยคงที่ อตัราดอกเบี้ย 
ไมม่อีตัรา 
ดอกเบี้ย รวม 

อตัราดอกเบี้ย
ที่แทจ้รงิ 

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

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

 
การวเิคราะหผ์ลกระทบของการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มผีลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระส าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิกูย้มืจากการเปลีย่นแปลง

ของอตัราดอกเบี้ยทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด 
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25. กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

25.5 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต้องการสภาพคล่องเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัติามขอ้ผกูพนัทางการคา้ของแต่ละบรษิทั ซึง่แต่ละ
บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบในการรกัษาระดบัเงนิสดและการพจิารณาเพิม่วงเงนิเครดติทัง้ในส่วนของภายในบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยและกบัสถาบนัการเงนิอื่นเพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่้องการโดยต้องอยู่ภายใต้แนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประเมนิความเสีย่งจากการขาดสภาพคล่องโดยการท าแผนการบรหิารสภาพคล่องอย่างต่อเน่ือง
และรกัษาระดบัของเงนิสด เงนิฝากประจ า วงเงนิสนิเชื่อแบบผกูพนัทีย่งัไม่ไดใ้ช ้และวงเงนิแบบสนิเชื่อแบบไม่ผูกพนั
จากธนาคารต่างๆ เพื่อใหเ้พยีงพอต่อสภาพคล่องทีต่้องการ 

รายละเอยีดการครบก าหนดช าระของหน้ีสนิทางการเงนิทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที ่  
31 ธนัวาคม 2564 ซึง่พจิารณาจากกระแสเงนิสดตามสญัญาทีย่งัไม่คดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิรวม 

 
เมื่อทวง
ถาม 

ไม่เกนิ 
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 420,000 - - - 420,000 
เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น - 196,024 - - 196,024 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 678 123 - 801 
เงนิกูย้มืระยะยาว - 61,467 76,566 - 138,033 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ 420,000 258,169 76,689 - 754,858 

 
 หน่วย: พนับาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
เมื่อทวง
ถาม 

ไม่เกนิ 
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

รำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น - 96,457 - - 96,457 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - 319 - - 319 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์ - 96,776 - - 96,776 

 
25.6 มูลค่ำยติุธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเครื่องมอืทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้ เงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มื             
มอีตัราดอกเบี้ยใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
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26.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

ภาระผกูพนั 

26.1 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจกัร ดงัน้ี 

 สกุลเงนิ ปี 2564 ปี 2563 
บรษิทัฯ ดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 8,772 77,000 
 บาท - 1,292,000 
บรษิทัย่อย ดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 14,915 515,900 
 เยน - 35,600,000 
 บาท 853,155 303,400 

 
หน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

26.2  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัอยู่กบัธนาคาร ดงัน้ี 

 ปี 2564 ปี 2563 
 

บาท 
ดอลล่าร์

สหรฐัอเมรกิา บาท 
ดอลล่าร์

สหรฐัอเมรกิา 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ      
บรษิทัย่อย - 50,050 - 5,261 
ภาระผกูพนัตามหนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ     
บรษิทัฯ 6,796,200 - 6,749,100 - 
บรษิทัย่อย 6,700,000 - 6,700,000 - 

26.3 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการเข้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อบรษิทัย่อย จ านวนเงนิ 218 ลา้นบาท 
 
27.  กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเป็น 1.40 : 1  และ 1.38 : 1  และ
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.18 : 1 และ 0.18 : 1 ตามล าดบั 

 
28. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565 
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