


ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (แต่สอบทานแลว้)

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 61,991,972.26       37,346,144.01       28,737,713.61       50,909,577.24       25,538,737.85       

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ - สุทธิ 7.2 และ 8 231,606,899.68      188,505,967.52      203,275,197.31      128,603,550.50      103,640,312.12      

สนิคา้คงเหลอื -  สุทธิ 9 202,081,331.07      167,692,793.85      192,159,775.13      92,454,733.95       70,149,217.42       

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 325,613.23            539,151.32            996,457.14            287,535.80            340,170.75            

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 256,015.96            251,867.39            263,514.98            27,248.07             32,830.90             

รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน 496,261,832.20      394,335,924.09      425,432,658.17      272,282,645.56      199,701,269.04      

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 -                      -                      -                      500,100,399.40      500,100,399.40      

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 157,962.72            382,101.35            584,086.90            76,595.68             284,077.01            

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

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 4 และ 11 755,272,789.67      791,583,190.68      791,180,437.35      143,750,719.52      149,022,430.22      

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธิ 6.2 และ 12 2,068,093.17         -                      -                      1,169,803.64         -                      

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 13 1,441,791.55         3,923,853.92         7,225,489.38         444,471.31            1,348,934.82         

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 8,486,464.75         8,204,202.32         4,804,512.76         6,971,592.35         6,104,950.85         

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 676,158.61            919,726.72            996,125.56            265,481.27            310,681.27            

รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 782,402,010.47      819,311,824.99      819,089,401.95      652,779,063.17      657,171,473.57      

รวมสินทรพัย์ 1,278,663,842.67   1,213,647,749.08   1,244,522,060.12   925,061,708.73      856,872,742.61      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

หน้า 1 จาก 34

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 15 15,000,000.00       109,500,000.00      277,574,258.45      15,000,000.00       40,000,000.00       

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอืน่ 7.2 และ 16 163,092,592.72      118,638,311.78      143,145,872.07      93,031,560.68       63,184,485.93       

ส่วนของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

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

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 6.2 และ 18 1,106,182.48         -                      -                      764,425.06            -                      

เงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7.2 300,000,000.00      200,000,000.00      -                      -                      -                      

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 2,796,357.37         3,250,817.26         2,600,626.98         2,796,357.37         3,250,817.26         

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 19 1,069,882.00         1,944,831.00         -                      -                      634,703.00            

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

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 1,598,170.18         1,696,431.84         2,136,452.39         362,651.99            706,539.57            

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 566,665,314.17      517,033,340.30      507,460,460.71      132,490,324.52      128,312,694.18      

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 17 153,399,400.00      199,499,500.00      260,966,300.00      -                      -                      

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 6.2 และ 18 992,600.31            -                      -                      422,783.80            -                      

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 19 51,430,876.43       47,569,387.00       32,102,438.00       31,478,874.80       29,235,641.00       

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 205,822,876.74      247,068,887.00      293,068,738.00      31,901,658.60       29,235,641.00       

รวมหน้ีสิน 772,488,190.91      764,102,227.30      800,529,198.71      164,391,983.12      157,548,335.18      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

หน้า 2 จาก 34

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม่) (แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้

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

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

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (102,199,249.84)  (158,829,379.82) (164,382,040.19) 152,294,824.01      90,949,505.83       

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 506,175,651.76      449,545,521.78      443,992,861.41      760,669,725.61      699,324,407.43      

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                      -                      -                      -                      -                      

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 506,175,651.76      449,545,521.78      443,992,861.41      760,669,725.61      699,324,407.43      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,278,663,842.67   1,213,647,749.08   1,244,522,060.12   925,061,708.73      856,872,742.61      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

หน้า 3 จาก 34

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7.1 298,308,487.74     263,805,008.49     173,286,511.81     140,352,521.31     

รายไดอ้ื่น 347,789.08           759,876.88           232,912.61           507,691.11           

รวมรายได้ 298,656,276.82     264,564,885.37     173,519,424.42     140,860,212.42     

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้รกิาร 7.1 245,645,522.46     228,244,650.83     134,281,429.32     115,456,651.74     

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 11,068,245.41      9,981,526.22        4,968,463.05        4,162,431.89        

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 7.1 17,419,273.57      13,682,367.42      10,196,969.89      6,935,032.42        

รวมค่าใช้จ่าย 274,133,041.44     251,908,544.47     149,446,862.26     126,554,116.05     

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 24,523,235.38 12,656,340.90 24,072,562.16 14,306,096.37

ต้นทุนทางการเงนิ 7.1 (3,258,152.46) (5,743,052.47) (68,677.67) (456,297.42)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 21,265,082.92      6,913,288.43        24,003,884.49      13,849,798.95      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 14.2 (2,608,363.85) (1,644,598.04) (2,527,283.14) (1,317,777.93)

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 18,656,719.07 5,268,690.39 21,476,601.35 12,532,021.02

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน -                      -                      -                      -                      

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 18,656,719.07 5,268,690.39 21,476,601.35 12,532,021.02

การแบ่งก าไรสุทธิส าหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 18,656,719.07      5,268,690.39        

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                      -                      

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 18,656,719.07      5,268,690.39        

การแบ่งก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 18,656,719.07      5,268,690.39        

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                      -                      

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 18,656,719.07      5,268,690.39        

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 21 0.062 0.018 0.072 0.042 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

หน้า 4 จาก 34

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

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 7.1 911,426,275.51     808,367,569.56     508,400,501.13     409,073,703.77     

รายไดอ้ื่น 7.1 1,199,681.56        5,448,347.04        895,300.25           2,808,743.93        

รวมรายได้ 912,625,957.07     813,815,916.60     509,295,801.38     411,882,447.70     

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้รกิาร 7.1 754,206,545.55     719,923,438.58     398,230,899.68     345,409,607.50     

ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 33,600,868.29      31,162,587.63      14,873,562.94      12,476,683.18      

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 7.1 49,037,758.71      43,172,651.06      27,467,035.51      21,609,059.67      

รวมค่าใช้จ่าย 836,845,172.55     794,258,677.27     440,571,498.13     379,495,350.35     

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 75,780,784.52 19,557,239.33 68,724,303.25 32,387,097.35

ต้นทุนทางการเงนิ 7.1 (11,530,126.60) (17,445,712.12) (342,836.20) (1,656,224.63)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 64,250,657.92      2,111,527.21        68,381,467.05      30,730,872.72      

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 14.2 (7,620,527.94) (2,331,246.21) (7,036,148.87) (2,477,765.87)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบังวด 56,630,129.98 (219,719.00) 61,345,318.18 28,253,106.85

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน -                      -                      -                      -                      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 56,630,129.98 (219,719.00) 61,345,318.18 28,253,106.85

การแบ่งก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 56,630,129.98       (219,719.00)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                      -                      

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบังวด 56,630,129.98       (219,719.00)

การแบ่งก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 56,630,129.98       (219,719.00)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                      -                      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 56,630,129.98       (219,719.00)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 21 0.189 (0.001) 0.204 0.094 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

หน้า 5 จาก 34

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

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น

ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563

ทุนเรอืนหุ้น

ที่ออก จดัสรรเพือ่เป็น

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 (ก่อนปรบัปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       (166,873,455.26)    441,501,446.34     

ผลสะสมของการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที่ส าคญั 4 -                     -                     -                      2,491,415.07        2,491,415.07        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 (หลงัปรบัปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       (164,382,040.19)    443,992,861.41     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด

ขาดทุนสุทธิ -                     -                     -                      (219,719.00)          (219,719.00)          

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                     -                     -                      -                     -                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       (164,601,759.19)    443,773,142.41     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (หลงัปรบัปรุง) 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       (158,829,379.82)    449,545,521.78     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด

ก าไรสุทธิ -                     -                     -                      56,630,129.98       56,630,129.98       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                     -                     -                      -                     -                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       (102,199,249.84)    506,175,651.76     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 6 จาก 34

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563

ทุนเรอืนหุ้น

ที่ออก จดัสรรเพือ่เป็น

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่  1 มกราคม 2562 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       53,187,943.25       661,562,844.85     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด

ก าไรสุทธิ -                     -                     -                      28,253,106.85       28,253,106.85       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                     -                     -                      -                     -                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       81,441,050.10       689,815,951.70     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       90,949,505.83       699,324,407.43     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส าหรบังวด

ก าไรสุทธิ -                     -                     -                      61,345,318.18       61,345,318.18       

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                     -                     -                      -                     -                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 300,000,000.00     278,374,901.60     30,000,000.00       152,294,824.01     760,669,725.61     

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 7 จาก 34

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

หน่วย : บาท

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 64,250,657.92      2,111,527.21        68,381,467.05      30,730,872.72      

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธเิป็น

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 11 และ 12 43,447,901.82      42,059,021.57      10,461,310.01      10,063,610.70      

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 13 2,482,062.37        2,479,500.83        904,463.51           903,631.48           

ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ 9 1,993,153.01        1,109,033.55        787,724.91           -                      

ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ(โอนกลบั) 9 (1,758,072.01)       (437,005.12)          (468,441.83)          -                      

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายทรพัย์สนิ (5,962.30)             33,210.68            (5,962.30)             (81,248.58)           

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 1,149,700.50        (133,412.59)          743,513.76           (75,231.03)           

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 19 4,033,550.98        14,020,222.89      2,278,284.00        7,977,504.00        

รายไดด้อกเบี้ย (59,024.25)           (100,794.45)          (44,491.23)           (58,977.36)           

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 11,530,126.60      17,445,712.12      342,836.20           1,656,224.63        

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงาน 127,064,094.64     78,587,016.69      83,380,704.08      51,116,386.56      

สนิทรพัย์ด าเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้) 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น (44,266,722.31)     (4,336,179.93)       (25,913,478.53)     (14,350,690.02)     

สนิคา้คงเหลอื (34,623,618.22)     12,085,061.52      (22,624,799.61)     29,603,360.33      

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น (4,148.57)             (52,512.43)           5,582.83              (3,183.35)             

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 243,568.11           116,750.00           45,200.00            116,750.00           

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 45,023,463.51      (33,219,257.27)     30,287,780.27      (5,890,950.14)       

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (98,261.66)           (675,120.07)          (343,887.58)          (77,895.81)           

ผลประโยชน์พนักงานทีจ่่ายในระหว่างงวด 19 (1,047,010.55)       (1,770,324.22)       (669,753.20)          -                      

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 92,291,364.95      50,735,434.29      64,167,348.26      60,513,777.57      

จ่ายดอกเบี้ย (11,658,313.08)     (16,636,834.39)     (297,952.06)          (1,676,610.90)       

จ่ายภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล (8,357,250.26)       (5,534,488.86)       (8,357,250.26)       (5,534,488.86)       

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 72,275,801.61      28,564,111.04      55,512,145.94      53,302,677.81      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

หน้า 8 จาก 34

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

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน -                      (458,900.00)          -                      (458,900.00)          

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 437,676.72           1,031,988.38        260,116.28           525,984.67           

ดอกเบี้ยรบั 59,024.25            100,794.45           44,491.23            58,977.36            

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

ซื้อทรพัย์สนิถาวร 11 (5,139,913.86)       (18,901,892.68)     (3,668,356.08)       (15,578,621.69)     

ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน -                      (13,541.43)           -                      -                      

เงนิสดรบัจากการขายทรพัย์สนิถาวร 5,980.30              264,442.62           5,980.30              81,258.58            

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (6,151,554.36)       (17,977,108.66)     (4,541,987.55)       (15,371,301.08)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้(ลดลง) (94,500,000.00)     57,425,741.55      (25,000,000.00)     (24,074,258.45)     

จ่ายช าระเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 (46,100,100.00)     (46,100,100.00)     -                      -                      

รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7.2 100,000,000.00     -                      -                      -                      

จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่า (877,500.00)          -                      (598,500.00)          -                      

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

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (41,478,419.00)     11,325,339.15      (25,599,319.00)     (24,074,560.85)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ 24,645,828.25      21,912,341.53      25,370,839.39      13,856,815.88      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 37,346,144.01      28,737,713.61      25,538,737.85      23,112,037.63      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 61,991,972.26      50,650,055.14      50,909,577.24      36,968,853.51      

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด (หน่วย : บาท)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซื้อสนิทรพัย์โดยการก่อหนี้ -                      2,301,499.87        -                      2,161,099.87        

 โอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย์ถาวร 11 1,165,790.15        23,951,769.00      950,240.15           23,951,769.00      

2. จ านวนทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามา

ใชเ้พือ่กจิกรรมด าเนินงานในอนาคต (หน่วย : ลา้นบาท) 1,399                  1,360                  918                     888                     

 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหว่างกาลนี้

หน้า 9 จาก 34

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



 
หน้า 10 จาก 34 

บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
 
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 และผลติบรรจุภัณฑจ์ากกระดาษ
ลกูฟูก กระดาษแขง็ 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

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

 
2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ี จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อความ
สะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ี ไดจ้ดัท าขึน้ในรปูแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 34 เรื่อง "การรายงานทาง
การเงนิระหว่างกาล" รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี และตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการบญัช ี อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ และงบกระแส
เงนิสดในรปูแบบเช่นเดยีวกบังบการเงนิประจ าปี ส่วนหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบ
ย่อ 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

งบการเงนิระหว่างกาล ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อใหข้อ้มูลเพิม่เติมจากงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 งบการเงนิ
ระหว่างกาลน้ีมไิดร้วมขอ้มลูทางการเงนิทัง้หมดตามข้อก าหนดส าหรบังบการเงนิประจ าปี แต่เน้นการใหข้อ้มลูทีเ่ป็น
ปัจจุบนัเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มลูซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูทีไ่ดร้ายงานไปแลว้  
ดงันัน้งบการเงนิระหว่างกาลน้ีควรต้องอ่านควบคู่ไปกบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงนิระหว่างกาลแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งเกีย่วกบับรษิทัย่อยในระหว่างงวด 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตาม
วธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี 

 
3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างงวด 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ       
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม่ 
(ฉบบัปรบัปรงุ 2562)  และออกใหม่โดยสภาวชิาชพีบญัช ี ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

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

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จ านวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการบญัช ี  
ฉบบัที ่32 (ปรบัปรงุ 2562) การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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ฉบบัที ่7 (ปรบัปรงุ 2562) การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 (ปรบัปรงุ 2562) เครื่องมอืทางการเงนิ 

3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ต่อ) 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างงวด (ต่อ) 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ) 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 (ปรบัปรงุ 2562) การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 (ปรบัปรงุ 2562) การช าระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

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

การน ามาตรฐานกลุ่มน้ี มาถอืปฏบิตัมิผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากรายการดงัน้ี.- 

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

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 

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

อย่างไรกต็าม การบญัชสี าหรบัผูใ้หเ้ช่าไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมสีาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัช ี ฉบบัที ่ 17 ผูใ้ห้
เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าเงนิทุน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มน้ีมาถอืปฏบิตั ิ โดยรบัรูผ้ลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มน้ีมาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรกโดยปรบัปรุงกบัขอ้มลูทางการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 
และไม่ปรบัยอ้นหลงังบการเงนิปีก่อนทีแ่สดงเปรยีบเทยีบ ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชแีสดงอยู่ใน
หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 6 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี (ต่อ) 

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

 สภาวชิาชพีบญัช ี ไดป้ระกาศใชแ้นวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิ
ทางบญัชเีพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิบางฉบบั และเพื่อใหเ้กดิ
ความชดัเจนในวธิปีฏบิตัทิางบญัชใีนช่วงเวลาที่ยงัมคีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

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

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เลอืกใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิทางบญัชี ดงัต่อไปน้ี.- 

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

- เลอืกทีจ่ะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 เรื่อง 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

3.3  มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใช ้ มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ         
การตีความมาตรฐานการบญัช ี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่รบัปรุง
ใหม่ ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ จ านวน 19 ฉบบั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัไม่ไดน้ ามาถอืปฏบิตัก่ิอน
วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์ การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยเชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีน่ ามาตรฐานดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

 
4. กำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบญัชี 

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

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

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

งบการเงนิระหว่างกาลน้ี ไดจ้ดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชแีละวธิกีารค านวณเช่นเดยีวกบัที่ใช้ในงบการเงนิ ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ยกเวน้นโยบายการการบญัชเีรื่องเครื่องมอืทางการเงนิ และสญัญาเช่า และแนวทางปฏบิตัทิางการบญัช ี ซึง่บรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยไดป้รบัใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกใหม่ มาถอืปฏบิตัติามที่
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ที ่3.1 และ 3.2 และผลสะสมของเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบญัชแีสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 6 

5.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

สนิทรพัยท์างการเงนิ  

สนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหน้ีแบ่งการจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าเป็น 3 วธิ ีไดแ้ก่ วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 
วธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน และวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น ตามลกัษณะโมเดลธุรกจิ
ของบรษิทัในการบรหิารจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิ และตามลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์
ทางการเงนินัน้ ๆ  

สนิทรพัยท์างการเงนิวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย จะรบัรูด้อกเบี้ยรบัทีค่ านวณโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบี้ยที่
แทจ้รงิในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  

สนิทรพัย์ทางการเงนิประเภทตราสารทุนต้องวดัมูลค่าด้วยวธิมูีลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน โดยบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยเลอืกรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ดว้ยวธิมีลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นได ้ โดยไม่สามารถ
โอนไปเป็นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั   

หน้ีสนิทางการเงนิ  

หน้ีสนิทางการเงนิจดัประเภทรายการและวดัมลูค่าดว้ยวธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย จะรบัรูด้อกเบีย้จ่ายทีค่ านวณโดยใชว้ธิี
อตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อสนิทรพัยท์างการเงนิโดยไม่จ าเป็นต้องรอให้
เหตุการณ์ที่มกีารดอ้ยค่าด้านเครดติเกดิขึ้นก่อน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชว้ธิกีารอย่างง่ายในการพจิารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุส าหรบัลกูหน้ีการคา้ 

5.2 สญัญำเช่ำ 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมูลค่าด้วยราคาทุน
หกัค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรบัปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าใหม่ 
ราคาทุนของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงนิของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจากการวดัมลูค่าเริม่แรก ต้นทุน
ทางตรงเริม่แรกทีเ่กดิขึน้ จ านวนเงนิทีจ่่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีลหรอืก่อนวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มี
ผล และหกัดว้ยสิง่จงูใจตามสญัญาเช่าที่ไดร้บั 
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5. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ) 

5.2 สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ (ต่อ) 

หากบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจ้าของในสนิทรพัยอ์้างองิจะถูกโอนใหแ้ก่
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเมื่อสิน้สุดอายุสญัญาเช่า สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้จะถูกคดิค่าเสื่อมราคาโดยวธิเีสน้ตรงนับจากวนัที่
สญัญาเช่าเริม่มผีลจนถงึวนัสิ้นสุดของอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้หรอืวนัสิ้นสุดอายุสญัญาเช่าแลว้แต่
วนัใดจะเกดิขึ้นก่อน 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูห้น้ีสนิตามสญัญาเช่าดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิทีต่้องจ่าย
ตามสญัญาเช่า คดิลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยตามนยัของสญัญาเช่าหรอือตัราดอกเบี้ยเงนิกูย้มืส่วนเพิม่ของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย หลงัจากวนัทีส่ญัญาเช่าเริม่มผีล มลูค่าตามบญัชขีองหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจะเพิม่ขึน้โดยสะทอ้นดอกเบี้ย
จากหน้ีสนิตามสญัญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าทีจ่่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มลูค่าตามบญัชี
ของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมลูค่าใหม่เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงหรอืประเมนิสญัญาเช่าใหม่ 

สญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าซึง่สินทรพัยอ้์างอิงมีมูลค่าต า่ 

จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าที่มอีายุสญัญาเช่า 12 เดอืนหรอืน้อยกว่านบัตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าเริม่มผีล หรอื
สญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์้างองิมมีลูค่าต ่า จะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

5.3 กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำร 

ในการจดัท างบการเงนิระหว่างกาล ฝ่ายบรหิารใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐานเกีย่วกบัการรบัรู้                   
และการวดัมลูค่าของสนิทรพัย ์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่กดิขึ้นจรงิอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพนิิจ           
การประมาณการ และขอ้สมมตฐิานทีจ่ดัท าโดยฝ่ายบรหิาร  

การใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตฐิาน ทีน่ ามาใชใ้นงบการเงนิระหว่างกาล รวมถงึแหล่งขอ้มลูส าคญั
เกีย่วกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการได้ใชเ้ช่นเดยีวกบัที่ใช้ในงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 
6. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั 

 ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 3 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิกลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่  16 มาถอืปฏบิตัิใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อยอดยกมาของก าไรสะสม ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2563 และไม่มกีารปรบัปรุง
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบใหม่ 
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6. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั (ต่อ) 

6.1 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

การจดัประเภทรายการและวดัมลูค่า 

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

 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม 

  
การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 มูลค่าตามบญัชเีดมิ 
มูลค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

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

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 109,500 - 109,500 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 118,638 - 118,638 
เงนิกูร้ะยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 200,000 - 200,000 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 260,966 - 260,966 
รวม 689,104 - 689,104 

 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
การจดัประเภทตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงนิ ฉบบัที ่9 

 มูลค่าตามบญัชเีดมิ 
มูลค่ายุตธิรรมผ่าน
ก าไรหรอืขาดทุน ราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรพัยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

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

รวม 129,803 - 129,803 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 40,000 - 40,000 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 63,184 - 63,184 
รวม 103,184 - 103,184 
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายมมีลูค่าใกลเ้คยีงมลูค่ายุตธิรรม 
6. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั (ต่อ) 

6.2  สญัญำเช่ำ 

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

การวดัมลูค่าหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 มดีงัต่อไปน้ี.- 

 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

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

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

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

 

หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
อุปกรณ์ส านกังาน 1,159 - 
ยานพาหนะ 1,741 1,741 
รวมสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 2,900 1,741 
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6. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั (ต่อ) 

6.2  สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

ผลกระทบต่อขอ้มลูทางการเงนิ 

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

 หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

 
ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง  
 
ปรบัปรงุใหม่ 

ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน    
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 2,900 2,900 

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

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ - 1,826 1,826 

 
 หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ตามนโยบาย 
การบญัชเีดมิ 

รายการปรบัปรุง  
 

ปรบัปรงุใหม่ 
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ ฉบบัที ่16 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน    
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - 1,741 1,741 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หน้ีสนิหมุนเวยีน    
ส่วนของหน้ีสนิตามสญัญาเช่าที่ 
  ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 742 742 

หน้ีสนิไม่หมุนเวยีน    
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ - 999 999 
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7.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

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

 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์

 
ด าเนินกจิการ 

อตัราส่วนการถอืหุน้ 
รอ้ยละ 

 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ประเภทธุรกจิ 

 
ประเทศ 

30 ก.ย.
2563 

31 ธ.ค. 
2562 

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

และบรรจุภณัฑ ์
นิวซแีลนด์ - - 

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

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี.- 
1. เป็นบรษิทัใหญ่ 
2. เป็นบรษิทัย่อย 
3. เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่ 
4. เป็นบรษิทัร่วมทางอ้อมของบรษิทัใหญ่ 

7.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 92,838.35 268,637.94 - - 

บริษทัย่อย      
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 - - 2,582,279.71 933,329.56 
ค่าใชจ้่ายอื่น 3 - - 3,100.00 - 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 53,900.00 88,000.00 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 108,160,202.73 58,786,367.19 65,887,880.20 32,968,355.05 
ค่าบรหิารจดัการ 3 88,060.27 13,936.15 88,060.27 13,936.15 
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ดอกเบี้ยจ่าย 4 317,589.04 - - - 
7.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

7.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

บริษทัใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 358,103.02 833,252.63 - 48,821.90 

บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการขาย 2 - - 155,393.20 174,210.74 
รายไดอ้ื่น 2 - - 19,932.50 - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 - - 12,243,277.48 2,038,779.40 
ค่าใชจ้่ายอื่น 3 - - 6,240.50 3,844.00 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 200,165.00 359,706.80 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 280,487,475.68 224,599,542.71 172,092,066.30 105,508,251.09 
ค่าบรหิารจดัการ 3 502,307.96 161,768.50 502,307.96 161,768.50 
ดอกเบี้ยจ่าย 4 1,832,383.57 - - - 

 

นโยบายการก าหนดราคา 

1. ตามทีร่ะบุในบนัทกึขอ้ตกลงการคดิค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัระหว่างบรษิทั โอจ ิโฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
กบับรษิทัย่อย ในอตัรารอ้ยละ 0.20 ต่อปี ของจ านวนเงนิกูค้งเหลอืในแต่ละไตรมาส 

2. ราคาตลาด 

3. ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

4. อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 0.42 - 1.14 ต่อปี 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

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

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 7,616,330.41 4,746,667.08 5,871,245.77 3,309,597.88 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 112,528.00 126,966.00 88,679.00 94,434.00 
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รวม 7,728,858.41 4,873,633.08 5,959,924.77 3,404,031.88 

7.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

7.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี.- (ต่อ) 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (ต่อ)  

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 19,616,559.11 15,025,544.01 14,614,565.08 10,089,664.99 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 355,583.00 1,911,187.00 266,034.00 1,434,130.00 

รวม 19,972,142.11 16,936,731.01 14,880,599.08 11,523,794.99 

 
7.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 57,673.00 62,145.60 - - 

ลกูหน้ีอื่น     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 1,535.02 - 1,535.02 

เงนิทดรองจ่าย     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 7,360.00 - - 

รวมลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 57,673.00 71,040.62 - 1,535.02 
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7.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

7.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- (ต่อ) 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
เจา้หน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย - - 2,394,249.46 1,787,204.64 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 86,717,622.89 53,515,829.46 45,521,919.77 34,441,796.28 

รวมเจา้หน้ีการคา้  86,717,622.89 53,515,829.46 47,916,169.23 36,229,000.92 

เจา้หน้ีอื่น     
บรษิทัย่อย - - 18,486.16 8,000.00 

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ 209,624.42 161,705.77 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 88,060.27 - 88,060.27 - 

รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 297,684.69 161,705.77 88,060.27 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 87,015,307.58 53,677,535.23 48,022,715.66 36,237,000.92 

 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

ยอดคงเหลอืต้นงวด/ปี 200,000,000.00 - 
บวก กูย้มืเพิม่ระหว่างงวด/ปี 100,000,000.00 200,000,000.00 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 300,000,000.00 200,000,000.00 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัย่อยมเีงนิกู้ยมืโดยการท าสญัญากู้ยมืครบก าหนด         
เมื่อทวงถาม คดิดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 0.42 - 1.14 ต่อปี และ 1.46 ต่อปี ตามล าดบั 

 
เรื่องอ่ืนๆ 

บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อย เป็นวงเงนิจ านวน 700 ลา้นบาท 
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8.  ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั     

ตัว๋เงนิรบั 2,220,036.00 1,658,985.37 - - 

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 57,673.00 62,145.60 - - 

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 212,103,451.94 184,176,182.18 127,258,378.73 101,823,431.56 

รวม 214,381,160.94 185,897,313.15 127,258,378.73 101,823,431.56 
หกั   คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
 ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 

รวมลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 209,382,553.09 180,898,705.30 123,936,466.86 98,501,519.69 

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น     

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 5,378,874.79 3,676,387.49 3,119,197.22 2,263,141.35 

เงนิมดัจ าคา่เครื่องจกัร 12,360,559.20 1,717,906.70 - 950,240.15 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 300,064.75 648,094.51 300,064.75 648,094.51 

ลกูหน้ีอื่น 1,026,497.20 862,476.20 987,278.49 862,476.20 

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่สนิคา้ 2,516,728.26 - - - 

เงนิทดรองจ่าย 641,622.39 702,397.32 260,543.18 414,840.22 

รวมลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น 22,224,346.59 7,607,262.22 4,667,083.64 5,138,792.43 
รวมลกูหน้ีการคา้และ 

ลกูหน้ีหมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ 231,606,899.68 188,505,967.52 128,603,550.50 103,640,312.12 
 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี.- 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

ลกูหน้ีทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ 198,520,181.87 165,802,557.47 115,707,579.17 87,961,363.20 

ลกูหน้ีทีเ่กนิก าหนดช าระดงัน้ี.-     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 10,862,371.22 15,096,147.83 8,228,887.69 10,540,156.49 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  - - - - 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - - - 

มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 
รวม 214,381,160.94 185,897,313.15 127,258,378.73 101,823,431.56 
หกั   คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติ 
 ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (4,998,607.85) (4,998,607.85) (3,321,911.87) (3,321,911.87) 
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ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 209,382,553.09 180,898,705.30 123,936,466.86 98,501,519.69 

9. สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 16,709,851.15 14,390,525.46 6,576,313.92 5,895,190.17 
งานระหว่างท า 19,521,698.16 14,952,780.67 3,313,997.23 2,377,497.75 
วตัถุดบิ 144,738,854.13 120,567,071.19 73,540,554.39 46,863,357.28 
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 6,288,807.59 4,293,607.89 2,824,777.15 2,163,979.10 
อะไหล่ 8,581,023.77 8,094,296.01 6,829,419.41 6,271,878.22 
วตัถุดบิและอะไหล่ระหว่างทาง 9,978,132.47 8,896,467.83 231,000.00 7,119,359.97 
รวม 205,818,367.27 171,194,749.05 93,316,062.10 70,691,262.49 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ (3,737,036.20) (3,501,955.20) (861,328.15) (542,045.07) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 202,081,331.07 167,692,793.85 92,454,733.95 70,149,217.42 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ มรีายการเคลื่อนไหวดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 
ยอดคงเหลอืต้นงวด/ปี 3,501,955.20 1,494,216.10 542,045.07 - 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างงวด/ปี 1,993,153.01 2,812,348.65 787,724.91 542,045.07 
หกั   โอนกลบัระหว่างงวด/ปี (1,758,072.01) (804,609.55) (468,441.83) - 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 3,737,036.20 3,501,955.20 861,328.15 542,045.07 

 
10.   เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 

 

หน่วย : บาท 
เงนิลงทุน เงนิปันผลรบั 

ส าหรบังวดเกา้
เดอืน 

สิน้สุดวนัที ่
ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน(รอ้ยละ) 
ของเงนิลงทุน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วธิรีาคาทุน 

บรษิทั 
30 ก.ย. 

63 
31 ธ.ค. 

62 
30 ก.ย.

63 
31 ธ.ค. 

62 30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 
30 ก.ย.

63 
30 ก.ย. 

62 
บรษิทัย่อย         

บรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 600 600 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 30 กนัยายน 2563 สรุปได้
ดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 
งบการเงนิรวม 
(ปรบัปรุงใหม่) 

งบการเงนิ 
เฉพาะกจิการ 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 791,583,190.68 149,022,430.22 
ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 5,139,913.86 3,668,356.08 
จ าหน่ายระหว่างงวดทีม่มีลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัทีจ่ าหน่าย (18.00) (18.00) 
รบัโอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย ์ 1,165,790.15 950,240.15 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (42,616,087.02) (9,890,288.93) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 755,272,789.67 143,750,719.52 

11.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุนจ านวนเงนิ 5.14 ลา้นบาท 
ส าหรบังบการเงนิรวม และ 3.67 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

11.2 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดน้ าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นินัน้และเครื่องจกัรบางส่วน ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนั
วงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อข้อ 15 
โดยมรีาคาทุนจ านวนเงนิ 648.71 ล้านบาท และมูลค่าสุทธติามบญัช ี จ านวนเงนิ 483.19 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิ
รวม (ราคาทุนจ านวนเงนิ 133.43 ลา้นบาท และมลูค่าสุทธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 88.04 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิ
เฉพาะกจิการ)  

 
12. สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 

 รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 สรปุไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงนิ  
 ฉบบัที ่16 น ามาใช้ครัง้แรก 2,899,907.97 1,740,824.72 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคา 2563 - หลงัการปรบัปรุง 2,899,907.97 1,740,824.72 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (831,814.80) (571,021.08) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 2,068,093.17 1,169,803.64 
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13.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 3,923,853.92 1,348,934.82 
ค่าตดัจ่ายส าหรบังวด (2,482,062.37) (904,463.51) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 1,441,791.55 444,471.31 

 
14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 12,869,152.55 12,224,828.26 7,132,422.96 6,746,860.18 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (4,382,687.80) (4,020,625.94) (160,830.61) (641,909.33) 

สุทธ ิ 8,486,464.75 8,204,202.32 6,971,592.35 6,104,950.85 

 
14.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2563 

บนัทกึเป็นรายได้
(รายจ่าย) ส าหรบังวด
ในก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที ่
30 ก.ย. 2563 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 986,211.62 - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 700,391.04 47,016.20 747,407.24 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 9,902,843.60 597,308.09 10,500,151.69 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,382.00 - 635,382.00 

รวม 12,224,828.26 644,324.29 12,869,152.55 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (4,020,625.94) (362,061.86) (4,382,687.80) 

สุทธ ิ 8,204,202.32 282,262.43 8,486,464.75 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ)  

14.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 2563 

บนัทกึเป็นรายได้
(รายจ่าย) ส าหรบังวด 
ในก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที ่
30 ก.ย. 2563 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 664,382.37 - 664,382.37 
สนิคา้คงเหลอื 108,409.00 63,856.62 172,265.62 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 5,974,068.81 321,706.16 6,295,774.97 

รวม 6,746,860.18 385,562.78 7,132,422.96 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (641,909.33) 481,078.72 (160,830.61) 

สุทธ ิ 6,104,950.85 866,641.50 6,971,592.35 
 
14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด สรุปไดด้งัน้ี.- 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลส าหรบังวด 2,796,356.80 1,619,603.71 2,796,356.80 1,619,603.71 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี ่ 

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรู้
 เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (187,992.95) 24,994.33 (269,073.66) (301,825.78) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 2,608,363.85 1,644,598.04 2,527,283.14 1,317,777.93 
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14. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด สรุปไดด้งัน้ี.- (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลส าหรบังวด 7,902,790.37 4,553,465.90 7,902,790.37 4,553,465.90 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี ่     

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรู้
 เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ (282,262.43) (2,222,219.69) (866,641.50) (2,075,700.03) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 7,620,527.94 2,331,246.21 7,036,148.87 2,477,765.87 

 
15. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1.20 1.95 - 2.45 15,000,000.00 109,500,000.00 15,000,000.00 40,000,000.00 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยส์องแห่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

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

 
16. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เจา้หน้ีการค้า     
เจา้หน้ีการค้า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 86,717,622.89 53,515,829.46 47,916,169.23 36,229,000.92 
เจา้หน้ีการค้า - บรษิทัอื่น  41,632,292.00 48,992,073.04 23,513,353.04 18,314,058.89 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 128,349,914.89 102,507,902.50 71,429,522.27 54,543,059.81 
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16. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (ต่อ) 

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น     
เจา้หน้ีอื่น  4,861,910.22 4,930,715.54 4,606,871.80 3,991,416.89 
ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย  11,114,655.21 8,654,674.71 4,588,633.09 3,101,516.39 
โบนสัคา้งจ่าย 18,270,540.17 - 12,090,275.10 - 
เจา้หน้ีค่าทรพัยส์นิ - 1,514,321.77 - 1,184,219.28 
รายไดร้บัล่วงหน้า 495,572.23 1,030,697.26 316,258.42 364,273.56 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 34,742,677.83 16,130,409.28 21,602,038.41 8,641,426.12 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 163,092,592.72 118,638,311.78 93,031,560.68 63,184,485.93 

 
17. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 
ยอดคงเหลอืต้นงวด/ปี 260,966,300.00 322,433,100.00 
หกั   จ่ายคนืระหว่างงวด/ปี (46,100,100.00) (61,466,800.00) 
รวม 214,866,200.00 260,966,300.00 
หกั   ส่วนทีค่รบก าหนดช าระในหน่ึงปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) 

สุทธ ิ 153,399,400.00 199,499,500.00 

 
บรษิทัย่อย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงัน้ี.- 

วงเงนิ 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์

อตัรา
ดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

หลกัทรพัย ์
ค ้าประกนั 

430 จ่ายช าระคนื
เงนิกูย้มืระยะ

สัน้ 

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

ภายในวนัที ่29 
มนีาคม 2567 

บรษิทัใหญ่
ล าดบัสูงสุด 
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18. หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 

 หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 
30 ก.ย. 2563 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า 2,191,000.00 1,230,000.00 
หกั  ดอกเบี้ยเช่าซือ้รอตดับญัช ี (92,217.21) (42,791.14) 
รวม 2,098,782.79 1,187,208.86 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,106,182.48) (764,425.06) 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 992,600.31 422,783.80 

 รายการเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี.- 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - - 
รายการปรบัปรุงจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   
 ฉบบัที ่16 น ามาถอืปฏบิตัคิร ัง้แรก 2,899,907.97 1,740,824.72 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - หลงัการปรบัปรุง 2,899,907.97 1,740,824.72 
หกั จ่ายช าระระหว่างงวด (801,125.18) (553,615.86) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 2,098,782.79 1,187,208.86 

 
19.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สทุธิ 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน 2563  ประกอบดว้ย.- 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2563 49,514,218.00 29,870,344.00 
ต้นทุนบรกิารในปัจจุบนั 3,454,267.00 1,931,046.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 579,283.98 347,238.00 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายในระหว่างงวด (1,047,010.55) (669,753.20) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 52,500,758.43 31,478,874.80 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระในหน่ึงปี (1,069,882.00) - 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธ ิ 51,430,876.43 31,478,874.80 
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20. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 

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

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได้ 

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

 
สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการส่งเสรมิการลงทุนทีส่ าคญั มดีงัน้ี.- 

1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
มกี าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

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

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25  ของเงนิลงทุนนอกเหนือ
การหกัค่าเสื่อมราคาตามปกต ิ

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน และส่วนที่
ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ดงัต่อไปน้ี.- 

 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 
กจิการที่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กจิการที่ไม่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ รวม 

รายไดร้วม 231,236 681,390 912,626 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย (199,631) (637,214) (836,845) 
ต้นทุนทางการเงนิ (156) (11,374) (11,530) 
ภาษเีงนิได้ - (7,621) (7,621) 
ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 31,449 25,181 56,630 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - - - 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 31,449 25,181 56,630 
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20. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 
กจิการที่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กจิการที่ไม่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ รวม 

รายไดร้วม 231,236 278,060 509,296 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย (199,631) (240,941) (440,572) 
ต้นทุนทางการเงนิ (156) (187) (343) 
ภาษเีงนิได้ - (7,036) (7,036) 
ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 31,449 29,896 61,345 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - - - 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 31,449 29,896 61,345 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งต้นจดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงัน้ี คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรไปยงัส่วนนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรตามสดัส่วนของรายไดแ้ต่ละส่วน 
 
21. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พื้นฐานส าหรบังวด ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรบังวด ที่เป็นของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดย
บุคคลภายนอกทีอ่อกในระหว่างงวด โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้    
  ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 18,656,719.07 

 
5,268,690.39 21,476,601.35 

 
12,532,021.02 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ 
(หน่วย : หุน้) 

 
300,000,000 

 
300,000,000 

 
300,000,000 

 
300,000,000 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน  
(หน่วย : บาทต่อหุน้) 0.062 

 
0.018 0.072 

 
0.042 
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21. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน (ต่อ) 

 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้    
  ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 56,630,129.98 

 
(219,719.00) 61,345,318.18 

 
28,253,106.85 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ 
(หน่วย : หุน้) 

 
300,000,000 

 
300,000,000 

 
300,000,000 

 
300,000,000 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน  
(หน่วย : บาทต่อหุน้) 0.189 

 
(0.001) 0.204 

 
0.094 

 
22. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 

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

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ผลติกล่องกระดาษ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสี่วนงานธุรกจิเพยีงส่วนงานเดยีว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
มสี่วนงานทางภูมศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้รายได ้ ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกจิและส่วนงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้
 

23.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

ภาระผกูพนั 

23.1 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจกัร ดงัน้ี.- 

 สกุลเงนิ 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 

บรษิทัฯ เหรยีญสหรฐั - 46,705 

บรษิทัย่อย เหรยีญสหรฐั 521,920 - 

 เยน 35,600,000 - 

 บาท 164,700 - 
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23.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน (ต่อ) 

หน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

23.2  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัอยู่กบัธนาคาร ดงัน้ี.- 

 30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 
 บาท เหรยีญสหรฐั บาท 

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

23.3 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการเข้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อบรษิทัย่อย จ านวนเงนิ 218 ลา้นบาท 
 
24.  กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเป็น 1.53 : 1  
และ 1.70 : 1  และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.22 : 1 และ 0.23 : 1 ตามล าดบั 

 
25. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2563 
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