บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

1 มกราคม 2562

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(แต่สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

61,991,972.26

37,346,144.01

28,737,713.61

50,909,577.24

25,538,737.85

7.2 และ 8

231,606,899.68

188,505,967.52

203,275,197.31

128,603,550.50

103,640,312.12

9

202,081,331.07

167,692,793.85

192,159,775.13

92,454,733.95

70,149,217.42

325,613.23

539,151.32

996,457.14

287,535.80

340,170.75

256,015.96

251,867.39

263,514.98

27,248.07

32,830.90

496,261,832.20

394,335,924.09

425,432,658.17

272,282,645.56

199,701,269.04

500,100,399.40

500,100,399.40

76,595.68

284,077.01

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

10

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ

-

-

-

157,962.72

382,101.35

584,086.90

14,298,750.00

14,298,750.00

14,298,750.00

791,583,190.68

791,180,437.35

-

4 และ 11

755,272,789.67

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ

6.2 และ 12

2,068,093.17

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

13

1,441,791.55

3,923,853.92

7,225,489.38

444,471.31

1,348,934.82

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

6,104,950.85

-

-

143,750,719.52

-

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,169,803.64

149,022,430.22
-

8,486,464.75

8,204,202.32

4,804,512.76

6,971,592.35

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

676,158.61

919,726.72

996,125.56

265,481.27

310,681.27

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

782,402,010.47

819,311,824.99

819,089,401.95

652,779,063.17

657,171,473.57

1,278,663,842.67

1,213,647,749.08

1,244,522,060.12

925,061,708.73

856,872,742.61

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 1 จาก 34

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

1 มกราคม 2562

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(แต่สอบทานแล้ว)

หนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

15

15,000,000.00

109,500,000.00

277,574,258.45

15,000,000.00

40,000,000.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่

7.2 และ 16

163,092,592.72

118,638,311.78

143,145,872.07

93,031,560.68

63,184,485.93

17

61,466,800.00

61,466,800.00

61,466,800.00

6.2 และ 18

1,106,182.48

ส่วนของหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูร้ ะยะสันจากบริ
้
ษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

7.2

ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สนิ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน

19

เงินปั นผลค้างจ่าย

-

300,000,000.00

200,000,000.00

2,796,357.37

3,250,817.26

1,069,882.00

1,944,831.00

20,535,329.42

20,536,148.42

2,600,626.98
20,536,450.82

764,425.06
2,796,357.37
20,535,329.42

3,250,817.26
634,703.00
20,536,148.42

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

1,598,170.18

1,696,431.84

2,136,452.39

362,651.99

706,539.57

รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

566,665,314.17

517,033,340.30

507,460,460.71

132,490,324.52

128,312,694.18

153,399,400.00

199,499,500.00

260,966,300.00

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

17
6.2 และ 18

992,600.31

-

-

422,783.80

-

ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

19

51,430,876.43

47,569,387.00

32,102,438.00

31,478,874.80

29,235,641.00

รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

205,822,876.74

247,068,887.00

293,068,738.00

31,901,658.60

29,235,641.00

รวมหนี้ สิน

772,488,190.91

764,102,227.30

800,529,198.71

164,391,983.12

157,548,335.18

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 2 จาก 34

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

1 มกราคม 2562

30 กันยายน 2563

31 ธันวาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ตรวจสอบแล้ว)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(ตรวจสอบแล้ว)

(แต่สอบทานแล้ว)

(ปรับปรุงใหม่)

(ปรับปรุงใหม่)

(แต่สอบทานแล้ว)

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

(102,199,249.84)
506,175,651.76

(158,829,379.82)
449,545,521.78

(164,382,040.19)
443,992,861.41

152,294,824.01
760,669,725.61

90,949,505.83
699,324,407.43

506,175,651.76

449,545,521.78

443,992,861.41

760,669,725.61

699,324,407.43

1,278,663,842.67

1,213,647,749.08

1,244,522,060.12

925,061,708.73

856,872,742.61

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฏหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 3 จาก 34

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ

7.1

รายได้อ่นื
รวมรายได้

298,308,487.74

263,805,008.49

173,286,511.81

140,352,521.31

347,789.08

759,876.88

232,912.61

507,691.11

298,656,276.82

264,564,885.37

173,519,424.42

140,860,212.42

245,645,522.46

228,244,650.83

134,281,429.32

115,456,651.74

11,068,245.41

9,981,526.22

4,968,463.05

4,162,431.89

17,419,273.57

13,682,367.42

10,196,969.89

6,935,032.42

274,133,041.44

251,908,544.47

149,446,862.26

126,554,116.05

24,523,235.38

12,656,340.90

24,072,562.16

14,306,096.37

(3,258,152.46)

(5,743,052.47)

(68,677.67)

(456,297.42)

21,265,082.92

6,913,288.43

24,003,884.49

13,849,798.95

(2,608,363.85)

(1,644,598.04)

(2,527,283.14)

(1,317,777.93)

18,656,719.07

5,268,690.39

21,476,601.35

12,532,021.02

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

7.1

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

7.1

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน

7.1

กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

14.2

กาไรสุทธิ สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

-

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

-

18,656,719.07

5,268,690.39

18,656,719.07

5,268,690.39

18,656,719.07

5,268,690.39

18,656,719.07

5,268,690.39

18,656,719.07

5,268,690.39

0.062

0.018

-

-

21,476,601.35

12,532,021.02

0.072

0.042

การแบ่งกาไรสุทธิ สาหรับงวด
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสุทธิ สาหรับงวด
การแบ่งกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน (บาท : หุ้น)
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

21

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 4 จาก 34

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ

7.1

911,426,275.51

808,367,569.56

508,400,501.13

409,073,703.77

รายได้อ่นื

7.1

1,199,681.56

5,448,347.04

895,300.25

2,808,743.93

912,625,957.07

813,815,916.60

509,295,801.38

411,882,447.70

754,206,545.55

719,923,438.58

398,230,899.68

345,409,607.50

33,600,868.29

31,162,587.63

14,873,562.94

12,476,683.18

49,037,758.71

43,172,651.06

27,467,035.51

21,609,059.67

836,845,172.55

794,258,677.27

440,571,498.13

379,495,350.35

75,780,784.52

19,557,239.33

68,724,303.25

32,387,097.35

(11,530,126.60)

(17,445,712.12)

(342,836.20)

(1,656,224.63)

64,250,657.92

2,111,527.21

68,381,467.05

30,730,872.72

(7,620,527.94)

(2,331,246.21)

(7,036,148.87)

(2,477,765.87)

56,630,129.98

(219,719.00)

61,345,318.18

28,253,106.85

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

7.1

ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

7.1

รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน

7.1

กาไรก่อนภาษี เงิ นได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

14.2

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

-

56,630,129.98

(219,719.00)

56,630,129.98

(219,719.00)

56,630,129.98

(219,719.00)

56,630,129.98

(219,719.00)

56,630,129.98

(219,719.00)

0.189

(0.001)

-

-

61,345,318.18

28,253,106.85

0.204

0.094

การแบ่งกาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับงวด
การแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน (บาท : หุ้น)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

21

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 5 จาก 34

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้น
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ทุนเรือนหุ้น

กาไร(ขาดทุน)สะสม

ที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (ก่อนปรับปรุง)
ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สาคัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 (หลังปรับปรุง)

จัดสรรเพือ่ เป็ น

และชาระแล้ว
300,000,000.00

4

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
278,374,901.60

300,000,000.00

278,374,901.60

สารองตามกฎหมาย
30,000,000.00
30,000,000.00

ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
(166,873,455.26)

รวม
441,501,446.34

2,491,415.07

2,491,415.07

(164,382,040.19)

443,992,861.41

(219,719.00)

(219,719.00)

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับงวด
ขาดทุนสุทธิ

-

-

-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

(164,601,759.19)

443,773,142.41

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุง)

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

(158,829,379.82)

449,545,521.78

56,630,129.98

56,630,129.98

(102,199,249.84)

506,175,651.76

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับงวด
กาไรสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 6 จาก 34

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ต่อ)
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนเรือนหุ้น

กาไร(ขาดทุน)สะสม

ที่ออก
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

จัดสรรเพือ่ เป็ น

และชาระแล้ว
300,000,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
278,374,901.60

สารองตามกฎหมาย
30,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

53,187,943.25

661,562,844.85

28,253,106.85

28,253,106.85

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับงวด
กาไรสุทธิ

-

-

-

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

81,441,050.10

689,815,951.70

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

90,949,505.83

699,324,407.43

61,345,318.18

61,345,318.18

152,294,824.01

760,669,725.61

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับงวด
กาไรสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 7 จาก 34

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงิ นสด
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

64,250,657.92

2,111,527.21

68,381,467.05

30,730,872.72

11 และ 12

43,447,901.82

42,059,021.57

10,461,310.01

10,063,610.70

ค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

13

2,482,062.37

2,479,500.83

904,463.51

903,631.48

ค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มสภาพ

9

1,993,153.01

1,109,033.55

787,724.91

-

ค่าเผื่อสินค้าเสือ่ มสภาพ(โอนกลับ)

9

(1,758,072.01)

(437,005.12)

(468,441.83)

-

(5,962.30)

33,210.68

(5,962.30)

(81,248.58)

1,149,700.50

(133,412.59)

743,513.76

(75,231.03)

4,033,550.98

14,020,222.89

2,278,284.00

7,977,504.00

(59,024.25)

(100,794.45)

(44,491.23)

(58,977.36)

11,530,126.60

17,445,712.12

342,836.20

1,656,224.63

127,064,094.64

78,587,016.69

83,380,704.08

51,116,386.56

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(44,266,722.31)

(4,336,179.93)

(25,913,478.53)

(14,350,690.02)

สินค้าคงเหลือ

(34,623,618.22)

12,085,061.52

(22,624,799.61)

29,603,360.33

(4,148.57)

(52,512.43)

5,582.83

(3,183.35)

243,568.11

116,750.00

45,200.00

116,750.00

45,023,463.51

(33,219,257.27)

30,287,780.27

(5,890,950.14)

(98,261.66)

(675,120.07)

(343,887.58)

(77,895.81)

(1,047,010.55)

(1,770,324.22)

(669,753.20)

เงิ นสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน

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)

จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(8,357,250.26)

(5,534,488.86)

(8,357,250.26)

(5,534,488.86)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดาเนิ นงาน

72,275,801.61

28,564,111.04

55,512,145.94

53,302,677.81

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

(กาไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

19

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึน้ )

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ ่ายในระหว่างงวด

19

-
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หน้า 8 จาก 34

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

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(แต่สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สาหรับงวดเก้าเดือน สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2562

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
จ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน

-

รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สนิ
ซื้อทรัพย์สนิ ถาวร

(458,900.00)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

1,031,988.38

260,116.28

525,984.67

59,024.25

100,794.45

44,491.23

58,977.36

(5,139,913.86)

(18,901,892.68)

-

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิ ถาวร
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมลงทุน

(458,900.00)

437,676.72
(1,514,321.77)
11

-

(13,541.43)

(1,184,219.28)
(3,668,356.08)
-

(15,578,621.69)
-

5,980.30

264,442.62

5,980.30

81,258.58

(6,151,554.36)

(17,977,108.66)

(4,541,987.55)

(15,371,301.08)

(94,500,000.00)

57,425,741.55

(25,000,000.00)

(24,074,258.45)

(46,100,100.00)

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
จ่ายชาระเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

(46,100,100.00)

รับเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

7.2

100,000,000.00

-

(877,500.00)

-

จ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย

-

-

-

-

(598,500.00)

-

(819.00)

(302.40)

(819.00)

(302.40)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหาเงิ น

(41,478,419.00)

11,325,339.15

(25,599,319.00)

(24,074,560.85)

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

24,645,828.25

21,912,341.53

25,370,839.39

13,856,815.88

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันสิ้ นงวด

37,346,144.01

28,737,713.61

25,538,737.85

23,112,037.63

61,991,972.26

50,650,055.14

50,909,577.24

36,968,853.51

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

11

2,301,499.87

-

2,161,099.87

1,165,790.15

23,951,769.00

950,240.15

23,951,769.00

1,399

1,360

918

888

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

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

หน้า 9 จาก 34

บริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ
สำหรับงวดเก้ำเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 (ยังไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว)
1.

ข้อมูลทัวไป
่

1.1

ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 บริษทั ฯ มีสานักงานใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 119 ถนนกาญจนวนิช
ตาบลท่าข้าม อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และมีสาขา 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมู่ท่ี 1
ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
บริษทั ย่อย ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมู่ท่ี 1 ตาบลโคกขาม อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร
บริษทั ฯ เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั โอจิ โฮลดิง้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ซึง่ จดทะเบียนในประเทศญีป่ ่ นุ โดยถือหุ้นในบริษทั ฯ
ร้อยละ 75.72 ของทุนจดทะเบียน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดาเนินธุรกิจรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ชนิดต่างๆ ด้วยระบบออฟเซ็ท และผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
ลูกฟูก กระดาษแข็ง

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ที่ปั จจุบ นั ได้ข ยายวงกว้างขึ้นอย่างต่ อเนื่อ งส่ งผลให้เ กิดการชะลอตัว ของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่ อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวนามาซึง่ ความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้เฝ้ าติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบต่อ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์
มีการเปลีย่ นแปลง

2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล

2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จัดทาขึน้ ตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึน้ เพื่อความ
สะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึน้ ในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง "การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล" รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ บัญชี และตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบัญชี อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแส
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ส่วนหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจัดทาเป็ นแบบ
ย่อ
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2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ)

2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)
งบการเงินระหว่างกาล ได้จดั ทาขึน้ เพื่อให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมจากงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงิน
ระหว่างกาลนี้มไิ ด้รวมข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดตามข้อกาหนดสาหรับงบการเงินประจาปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ น
ปัจจุบนั เกีย่ วกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลซ้าซ้อนกับข้อมูลทีไ่ ด้รายงานไปแล้ว
ดังนัน้ งบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่ านควบคู่ไปกับงบการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินระหว่างกาลแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ยกเว้นทีจ่ ะระบุเป็ นอย่างอื่น

2.2

หลักการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ บริษทั สหกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
และได้จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างเกีย่ วกับบริษทั ย่อยในระหว่างงวด

2.3

หลักการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล
บริษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่ แสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตาม
วิธรี าคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

3.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่และแนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชีที่ออกโดยสภำวิ ชำชีพบัญชี

3.1

การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด
ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี รับปรุงใหม่
(ฉบับปรับปรุง 2562) และออกใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึง่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานดังกล่าว ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐานและการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบข้อมูลทางการเงิน การนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ไี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการเปลีย่ นแปลงหลักการสาคัญซึง่ ประกอบด้วยมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จานวน
5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2562)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
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3.
3.1

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2562)
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2562)
เครื่องมือทางการเงิน
กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่และแนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชีที่ออกโดยสภำวิ ชำชีพบัญชี (ต่อ)
การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างงวด (ต่อ)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2562)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562)

การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนี้สนิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือราคาทุนตัดจาหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารคานวณการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
และหลักการเกีย่ วกับการบัญชี
ป้ องกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
การนามาตรฐานกลุ่มนี้ มาถือปฏิบตั มิ ผี ลกระทบต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจากรายการดังนี้ .-

การรับรูร้ ายการผลขาดทุนด้านเครดิต
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้
เหตุการณ์ทม่ี กี ารด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ ก่อน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจารณาแล้วว่า
การรับรูร้ ายการผลขาดทุนด้านเครดิตไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญให้มกี ารปรับปรุงกาไรสะสม ณ วันที่
1 มกราคม 2563

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผเู้ ช่ารับรู้สนิ ทรัพย์ และหนี้สนิ สาหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีม่ ี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อ้างอิงนัน้ มีมลู ค่าต่า
อย่างไรก็ตาม การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้
เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิ โดยรับรูผ้ ลกระทบสะสมของการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรกโดยปรับปรุงกับข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนทีแ่ สดงเปรียบเทียบ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ใน
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 6
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3.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่และแนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชีที่ออกโดยสภำวิ ชำชีพบัญชี (ต่อ)

3.2

แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส
่
าหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่ รองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส
่
าหรับทางเลือกเพิม่ เติม
ทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในวิธปี ฏิบตั ทิ างบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความไม่แน่ นอนเกีย่ วกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สาหรับ
การจัดทางบการเงินของกิจการที่มรี อบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
31 ธันวาคม 2563
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัวคราวส
่
าหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชี ดังต่อไปนี้.-

3.3

-

เลือกที่จะไม่ต้องนาข้อมูลที่มกี ารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการวัดมูลค่า
ของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

-

เลือกทีจ่ ะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชีข้ องการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง
การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างงวดแต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี รับปรุง
ใหม่ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จานวน 19 ฉบับ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั กิ ่อน
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ การให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้
มาตรฐาน และการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยเชื่อว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ในปี ทน่ี ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

4.

กำรแก้ไขข้อผิดพลำดทำงบัญชี
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บริษทั ฯ ได้พบข้อผิดพลาดในปี ก่อนจากการตัดรายการกาไรหรือขาดทุน และ
ต้นทุนกู้ยมื ที่เกิดจากรายการระหว่างกันที่รบั รู้ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ง มีผลให้มูลค่าของที่ดนิ อาคารและ
อุปกรณ์ - สุทธิ ทีแ่ สดงในงบการเงินรวมต่าไป จานวน 2.49 ล้านบาท บริษทั ฯ ได้ทาการปรับปรุงรายการโดยปรับ
ย้อนหลัง โดยผลกระทบจากการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวสามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

2,491,415.07
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ขาดทุนสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
5.

(2,491,415.07)

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธกี ารคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยกเว้นนโยบายการการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงิน และสัญญาเช่า และแนวทางปฏิบตั ทิ างการบัญชี ซึง่ บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยได้ปรับให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ มาถือปฏิบตั ติ ามที่
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อที่ 3.1 และ 3.2 และผลสะสมของเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 6

5.1

เครื่องมือทำงกำรเงิน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบ่งการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าเป็ น 3 วิธี ได้แก่ วิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย
วิธมี ลู ค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และวิธมี ลู ค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามลักษณะโมเดลธุรกิจ
ของบริษทั ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินนัน้ ๆ
สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย
แท้จริงในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

จะรับรูด้ อกเบี้ยรับทีค่ านวณโดยใช้วธิ อี ตั ราดอกเบี้ยที่

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดมูลค่าด้วยวิธมี ูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยเลือกรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ด้วยวิธมี ลู ค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้ โดยไม่สามารถ
โอนไปเป็ นกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
หนี้สนิ ทางการเงิน
หนี้สนิ ทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนตัดจาหน่าย จะรับรูด้ อกเบีย้ จ่ายทีค่ านวณโดยใช้วธิ ี
อัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริงในงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จาเป็ นต้องรอให้
เหตุการณ์ท่มี กี ารด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อ
ผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุสาหรับลูกหนี้การค้า
5.2

สัญญำเช่ำ
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่
ราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริม่ แรก ต้นทุน
ทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จานวนเงินทีจ่ ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผลหรือก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มี
ผล และหักด้วยสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รบั
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5.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

5.2

สัญญำเช่ำ (ต่อ)
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ (ต่อ)
หากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มคี วามเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกโอนให้แก่
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่า สินทรัพย์สทิ ธิการใช้จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธเี ส้นตรงนับจากวันที่
สัญญาเช่าเริม่ มีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้หรือวันสิ้นสุดอายุสญ
ั ญาเช่าแล้วแต่
วันใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่ า
ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูห้ นี้สนิ ตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินทีต่ ้องจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่ าจะเพิม่ ขึน้ โดยสะท้อนดอกเบี้ย
จากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าทีจ่ ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึ ง่ สิ นทรัพย์อ้างอิ งมีมูลค่าต ่า
จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าที่มอี ายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัง้ แต่วนั ที่สญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล หรือ
สัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อ้างอิงมีมลู ค่าต่า จะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า

5.3

กำรใช้ดลุ ยพิ นิจและกำรประมำณกำร
ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล ฝ่ ายบริหารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกีย่ วกับการรับรู้
และการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลทีเ่ กิดขึ้นจริงอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ และข้อสมมติฐานทีจ่ ดั ทาโดยฝ่ ายบริหาร
การใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐาน ทีน่ ามาใช้ในงบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแหล่งข้อมูลสาคัญ
เกีย่ วกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการได้ใช้เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินประจาปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

6.

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีเนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิ บตั ิ
ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 3 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้นามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิใน
ระหว่างงวดปัจจุบนั ซึง่ ไม่มผี ลกระทบต่อยอดยกมาของกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่มกี ารปรับปรุง
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการเปรียบเทียบใหม่
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6.

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีเนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)

6.1

เครื่องมือทำงกำรเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามทีก่ าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้.-

มูลค่าตามบัญชีเดิม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
รวม
หนี้ สินทำงกำรเงิ น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูร้ ะยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวม

37,346
188,506
921
226,773

-

37,346
188,506
921
226,773

109,500
118,638
200,000
260,966
689,104

-

109,500
118,638
200,000
260,966
689,104

มูลค่าตามบัญชีเดิม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
รวม
หนี้ สินทำงกำรเงิ น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจาหน่าย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
ราคาทุนตัดจาหน่าย

25,539
103,640
624
129,803

-

25,539
103,640
624
129,803

40,000
63,184
103,184

-

40,000
63,184
103,184
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6.

สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายมีมลู ค่าใกล้เคียงมูลค่ายุตธิ รรม
ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีเนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)

6.2

สัญญำเช่ำ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูห้ นี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าทีเ่ คยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ทีเ่ หลืออยู่คดิ ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลีย่ ตามนัยของ
สัญญาเช่าที่กลุ่มกิจการนามาใช้ในการคิดลดดังกล่าว คือ ร้อยละ 4
การวัดมูลค่าหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้.-

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าทีส่ นิ ทรัพย์อ้างอิงมีมลู ค่าต่า
หัก สัญญาเช่าทีย่ กเลิก
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึน้ จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ประกอบด้วย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
รวม

หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
3,899
2,450
(391)
(182)
(439)
(439)
(169)
(88)
2,900
2,900

1,741
1,741

1,074
1,826
2,900

742
999
1,741

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดงั นี้.-

อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สทิ ธิการใช้

หน่วย : พันบาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
1,159
1,741
1,741
2,900
1,741
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6.

ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีเนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิ บตั ิ (ต่อ)

6.2

สัญญำเช่ำ (ต่อ)
ผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้.หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
รายการปรับปรุง
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

-

2,900

2,900

หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

1,074

1,074

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

-

1,826

1,826

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับปรุง
ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16

ตามนโยบาย
การบัญชีเดิม

ปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

-

1,741

1,741

หนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

742

742

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

-

999

999
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7.

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

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

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

1
2
3
3
3
3

บริษทั โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริษทั ยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จากัด

3
4

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

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ

บริหารจัดการ
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
ซือ้ มาขายไป
บริหารจัดการ
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตและจาหน่ายกระดาษ
และบรรจุภณ
ั ฑ์
ผลิตและจาหน่ายกระดาษ
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์

ญี่ป่ นุ
ไทย
ญี่ป่ นุ
ญี่ป่ นุ
มาเลเซีย
นิวซีแลนด์

100
-

100
-

ไทย
ไทย

-

-

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้.1. เป็ นบริษทั ใหญ่
2. เป็ นบริษทั ย่อย
3. เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ใหญ่
4. เป็ นบริษทั ร่วมทางอ้อมของบริษทั ใหญ่
7.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันมีรายละเอียด ดังนี้.-

นโยบายการ
กาหนดราคา

หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562

บริษทั ใหญ่
ค่าธรรมเนียมค้าประกัน

1

92,838.35

268,637.94

-

-

บริษทั ย่อย
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายอื่น

2
3

-

-

2,582,279.71
3,100.00

933,329.56
-

บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าบริหารจัดการ

2
2
3

53,900.00
108,160,202.73
88,060.27

88,000.00
58,786,367.19
13,936.15

65,887,880.20
88,060.27

32,968,355.05
13,936.15
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ดอกเบี้ยจ่าย
4
317,589.04
7.
รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
7.1

-

-

-

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันมีรายละเอียด ดังนี้.- (ต่อ)

นโยบายการ
กาหนดราคา

หน่วย : บาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562

บริษทั ใหญ่
ค่าธรรมเนียมค้าประกัน

1

358,103.02

833,252.63

-

48,821.90

บริษทั ย่อย
รายได้จากการขาย
รายได้อ่นื
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าใช้จ่ายอื่น

2
2
2
3

-

-

155,393.20
19,932.50
12,243,277.48
6,240.50

174,210.74
2,038,779.40
3,844.00

บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าบริหารจัดการ
ดอกเบี้ยจ่าย

2
2
3
4

200,165.00
280,487,475.68
502,307.96
1,832,383.57

359,706.80
224,599,542.71
161,768.50
-

172,092,066.30 105,508,251.09
502,307.96
161,768.50
-

นโยบายการกาหนดราคา
1. ตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อตกลงการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่างบริษทั โอจิ โฮลดิ้งส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
กับบริษทั ย่อย ในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี ของจานวนเงินกูค้ งเหลือในแต่ละไตรมาส
2. ราคาตลาด
3. ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.42 - 1.14 ต่อปี
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายสาหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร โดยสรุปได้ดงั นี้. -

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน

หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
7,616,330.41 4,746,667.08 5,871,245.77 3,309,597.88
112,528.00
126,966.00
88,679.00
94,434.00
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7.
7.1

7,728,858.41
รวม
รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

4,873,633.08

5,959,924.77

3,404,031.88

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันมีรายละเอียด ดังนี้.- (ต่อ)
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร (ต่อ)

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม
7.2

หน่วย : บาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
19,616,559.11 15,025,544.01 14,614,565.08 10,089,664.99
355,583.00 1,911,187.00
266,034.00 1,434,130.00
19,972,142.11 16,936,731.01 14,880,599.08 11,523,794.99

ยอดคงเหลือของบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้ .หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562

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

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

57,673.00

62,145.60

-

-

ลูกหนี้อ่นื
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

-

1,535.02

-

1,535.02

57,673.00

7,360.00
71,040.62

-

1,535.02

เงินทดรองจ่าย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
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7.

รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

7.2

ยอดคงเหลือของบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้. - (ต่อ)
หน่วย : บาท

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษทั ใหญ่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

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

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

86,717,622.89
86,717,622.89

53,515,829.46
53,515,829.46

2,394,249.46
45,521,919.77
47,916,169.23

1,787,204.64
34,441,796.28
36,229,000.92

-

-

18,486.16

8,000.00

209,624.42
88,060.27
297,684.69

161,705.77
161,705.77

88,060.27
88,060.27

-

87,015,307.58

53,677,535.23

48,022,715.66

36,237,000.92

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้. หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
บวก กูย้ มื เพิม่ ระหว่างงวด/ปี

200,000,000.00
100,000,000.00

200,000,000.00

ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี

300,000,000.00

200,000,000.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ย่อยมีเงินกู้ยมื โดยการทาสัญญากู้ยมื ครบกาหนด
เมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.42 - 1.14 ต่อปี และ 1.46 ต่อปี ตามลาดับ
เรื่องอื่นๆ
บริษทั ใหญ่ลาดับสูงสุด ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กบั บริษทั ย่อย เป็ นวงเงินจานวน 700 ล้านบาท
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8.

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ
ตั ๋วเงินรับ
ลูกหนี้การค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริษทั อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
รวมลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาค่าเครื่องจักร
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้อ่นื
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินทดรองจ่าย
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

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

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

2,220,036.00
57,673.00
212,103,451.94

1,658,985.37
62,145.60
184,176,182.18

127,258,378.73

101,823,431.56

214,381,160.94

185,897,313.15

127,258,378.73

101,823,431.56

(4,998,607.85)

(4,998,607.85)

(3,321,911.87)

(3,321,911.87)

209,382,553.09

180,898,705.30

123,936,466.86

98,501,519.69

5,378,874.79
12,360,559.20
300,064.75
1,026,497.20
2,516,728.26
641,622.39
22,224,346.59

3,676,387.49
1,717,906.70
648,094.51
862,476.20
702,397.32
7,607,262.22

3,119,197.22
300,064.75
987,278.49
260,543.18
4,667,083.64

2,263,141.35
950,240.15
648,094.51
862,476.20
414,840.22
5,138,792.43

231,606,899.68

188,505,967.52

128,603,550.50

103,640,312.12

ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระได้ดงั นี้. หน่วย : บาท

ลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
ลูกหนี้ทเ่ี กินกาหนดชาระดังนี้.น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

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

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

198,520,181.87

165,802,557.47

115,707,579.17

87,961,363.20

10,862,371.22
4,998,607.85
214,381,160.94

15,096,147.83
4,998,607.85
185,897,313.15

8,228,887.69
3,321,911.87
127,258,378.73

10,540,156.49
3,321,911.87
101,823,431.56

(4,998,607.85)

(4,998,607.85)

(3,321,911.87)

(3,321,911.87)
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9.

ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ - สุทธิ
สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ

209,382,553.09

180,898,705.30

123,936,466.86

98,501,519.69

สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

สินค้าสาเร็จรูป
งานระหว่างทา
วัตถุดบิ
วัสดุสน้ิ เปลืองและวัสดุหบี ห่อ
อะไหล่
วัตถุดบิ และอะไหล่ระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
16,709,851.15 14,390,525.46
19,521,698.16 14,952,780.67
144,738,854.13 120,567,071.19
6,288,807.59
4,293,607.89
8,581,023.77
8,094,296.01
9,978,132.47
8,896,467.83
205,818,367.27 171,194,749.05
(3,737,036.20) (3,501,955.20)
202,081,331.07 167,692,793.85

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
5,895,190.17
6,576,313.92
3,313,997.23
2,377,497.75
73,540,554.39 46,863,357.28
2,824,777.15
2,163,979.10
6,829,419.41
6,271,878.22
231,000.00
7,119,359.97
93,316,062.10 70,691,262.49
(861,328.15)
(542,045.07)
92,454,733.95 70,149,217.42

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
3,501,955.20
1,494,216.10
1,993,153.01
2,812,348.65
(1,758,072.01)
(804,609.55)
3,737,036.20
3,501,955.20

ยอดคงเหลือต้นงวด/ปี
บวก ตัง้ เพิม่ ระหว่างงวด/ปี
หัก โอนกลับระหว่างงวด/ปี
ยอดคงเหลือปลายงวด/ปี
10.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
542,045.07
787,724.91
542,045.07
(468,441.83)
861,328.15
542,045.07

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท
เงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
63
62

สัดส่วน(ร้อยละ)
ของเงินลงทุน
30 ก.ย. 31 ธ.ค.
63
62

เงินปันผลรับ
สาหรับงวดเก้า
เดือน
สิน้ สุดวันที่
30 ก.ย. 30 ก.ย.
63
62

วิธรี าคาทุน
30 ก.ย. 63

31 ธ.ค. 62

บริษทั ย่อย
บริษทั สหกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด

600

600

100

100

500,100,399.40 500,100,399.40

-
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11.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้
ดังนี้.-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซือ้ เพิม่ ระหว่างงวดทีร่ าคาทุน
จาหน่ายระหว่างงวดทีม่ มี ลู ค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันทีจ่ าหน่าย
รับโอนเงินมัดจาเป็ นสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
(ปรับปรุงใหม่)
เฉพาะกิจการ
791,583,190.68
149,022,430.22
5,139,913.86
3,668,356.08
(18.00)
(18.00)
1,165,790.15
950,240.15
(42,616,087.02)
(9,890,288.93)
755,272,789.67
143,750,719.52

11.1

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ซอ้ื ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้ เป็ นเงินสดในราคาทุนจานวนเงิน 5.14 ล้านบาท
สาหรับงบการเงินรวม และ 3.67 ล้านบาท สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ

11.2

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้นาทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ นัน้ และเครื่องจักรบางส่วน ไปจดจานองเพื่อค้าประกัน
วงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อข้อ 15
โดยมีราคาทุนจานวนเงิน 648.71 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนเงิน 483.19 ล้านบาท สาหรับงบการเงิน
รวม (ราคาทุนจานวนเงิน 133.43 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนเงิน 88.04 ล้านบาท สาหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ)

12.

สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีสนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดงั นี้.-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุงจากการนามาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 นามาใช้ครัง้ แรก
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคา 2563 - หลังการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
2,899,907.97
2,899,907.97
(831,814.80)
2,068,093.17

1,740,824.72
1,740,824.72
(571,021.08)
1,169,803.64

หน้า 25 จาก 34

13.

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดงั นี้.หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
3,923,853.92
1,348,934.82
(2,482,062.37)
(904,463.51)
1,441,791.55
444,471.31

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจ่ายสาหรับงวด
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
14.

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้.หน่วย : บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ
14.1

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
12,869,152.55
12,224,828.26
(4,382,687.80) (4,020,625.94)
8,486,464.75

8,204,202.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
7,132,422.96
6,746,860.18
(160,830.61)
(641,909.33)
6,971,592.35

6,104,950.85

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างงวด มีดงั นี้.-

ณ วันที่
1 ม.ค. 2563

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย) สาหรับงวด
ในกาไรหรือขาดทุน

ณ วันที่
30 ก.ย. 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวม

986,211.62
700,391.04
9,902,843.60
635,382.00
12,224,828.26

47,016.20
597,308.09
644,324.29

986,211.62
747,407.24
10,500,151.69
635,382.00
12,869,152.55

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ

(4,020,625.94)
8,204,202.32

(362,061.86)
282,262.43

(4,382,687.80)
8,486,464.75

หน้า 26 จาก 34

14.

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

14.1

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างงวด มีดงั นี้. - (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้
(รายจ่าย) สาหรับงวด
ในกาไรหรือขาดทุน

ณ วันที่
1 ม.ค. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

14.2

ณ วันที่
30 ก.ย. 2563

รวม

664,382.37
108,409.00
5,974,068.81
6,746,860.18

63,856.62
321,706.16
385,562.78

664,382.37
172,265.62
6,295,774.97
7,132,422.96

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

(641,909.33)

481,078.72

(160,830.61)

สุทธิ

6,104,950.85

866,641.50

6,971,592.35

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด สรุปได้ดงั นี้.หน่วย : บาท
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ี
เกีย่ วข้องกับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ร่ บั รู้
เมื่อเริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2,796,356.80

1,619,603.71

2,796,356.80

1,619,603.71

(187,992.95)
2,608,363.85

24,994.33
1,644,598.04

(269,073.66)
2,527,283.14

(301,825.78)
1,317,777.93

หน้า 27 จาก 34

14.

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

14.2

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวด สรุปได้ดงั นี้.- (ต่อ)
หน่วย : บาท
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับงวด
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ี
เกีย่ วข้องกับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ร่ บั รู้
เมื่อเริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

15.

7,902,790.37

4,553,465.90

7,902,790.37

4,553,465.90

(282,262.43)
7,620,527.94

(2,222,219.69)
2,331,246.21

(866,641.50)
7,036,148.87

(2,075,700.03)
2,477,765.87

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย.หน่วย : บาท
อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี )
30 ก.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

1.20

1.95 - 2.45

งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
15,000,000.00

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

109,500,000.00 15,000,000.00

40,000,000.00

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์สองแห่ง ในรูปตั ๋วสัญญาใช้เงิน โดยครบกาหนดเมื่อทวงถาม
วงเงินสินเชื่อดังกล่าวข้างต้นค้าประกันโดยการจดจานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง และเครื่องจักรบางส่วนของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย และค้าประกันโดย บริษทั โอจิ โฮลดิง้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ใหญ่ลาดับสูงสุด
16.

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.หน่วย : บาท

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - บริษทั อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า

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

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

86,717,622.89
41,632,292.00
128,349,914.89

47,916,169.23
23,513,353.04
71,429,522.27

53,515,829.46
48,992,073.04
102,507,902.50

36,229,000.92
18,314,058.89
54,543,059.81

หน้า 28 จาก 34

16.

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น (ต่อ)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย.- (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สนิ
รายได้รบั ล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

17.

4,861,910.22
4,930,715.54
11,114,655.21
8,654,674.71
18,270,540.17
- 1,514,321.77
495,572.23
1,030,697.26
34,742,677.83 16,130,409.28
163,092,592.72 118,638,311.78

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
4,606,871.80
4,588,633.09
12,090,275.10
316,258.42
21,602,038.41
93,031,560.68

3,991,416.89
3,101,516.39
1,184,219.28
364,273.56
8,641,426.12
63,184,485.93

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย.-

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

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
30 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2562
260,966,300.00
322,433,100.00
(46,100,100.00)
(61,466,800.00)
214,866,200.00
260,966,300.00
(61,466,800.00)
(61,466,800.00)
153,399,400.00
199,499,500.00

บริษทั ย่อย กูย้ มื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูย้ มื ดังนี้.วงเงิน
(ล้านบาท)
430

วัตถุประสงค์
จ่ายชาระคืน
เงินกูย้ มื ระยะ
สัน้

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้อยละ)
4.77

การผ่อนชาระ
จ่ายชาระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสๆ ละ
15,366,700 บาท เริม่ ชาระเงินต้นงวด
แรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และจ่าย
ชาระดอกเบีย้ เป็ นรายไตรมาส เริม่ จ่าย
ชาระงวดแรกสิน้ เดือนมิถุนายน 2557

ครบกาหนด
ภายในวันที่ 29
มีนาคม 2567

หลักทรัพย์
ค้าประกัน
บริษทั ใหญ่
ลาดับสูงสุด

หน้า 29 จาก 34

18.

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย.-

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยเช่าซือ้ รอตัดบัญชี
รวม
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

หน่วย : บาท
30 ก.ย. 2563
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
2,191,000.00
1,230,000.00
(92,217.21)
(42,791.14)
2,098,782.79
1,187,208.86
(1,106,182.48)
(764,425.06)
992,600.31
422,783.80

รายการเปลีย่ นแปลงของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดงั นี้.หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุงจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 นามาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง
หัก จ่ายชาระระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
19.

-

-

2,899,907.97
2,899,907.97
(801,125.18)
2,098,782.79

1,740,824.72
1,740,824.72
(553,615.86)
1,187,208.86

ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน - สุทธิ
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน สาหรับงวดเก้าเดือนสิน้ สุดวันที่
30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย.-

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ ่ายในระหว่างงวด
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
49,514,218.00
29,870,344.00
3,454,267.00
1,931,046.00
579,283.98
347,238.00
(1,047,010.55)
(669,753.20)
52,500,758.43
31,478,874.80
(1,069,882.00)
51,430,876.43
31,478,874.80
หน้า 30 จาก 34

20.

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

วันทีอ่ นุมตั ิ

บริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม

วันทีเ่ ริม่ มีรายได้

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

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

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กิจการที่ได้รบั
กิจการที่ไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
231,236
681,390
912,626
(199,631)
(637,214)
(836,845)
(156)
(11,374)
(11,530)
(7,621)
(7,621)
31,449
25,181
56,630
31,449
25,181
56,630

หน้า 31 จาก 34

20.

สิ ทธิ ประโยชน์ ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ)

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิสาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
กิจการที่ได้รบั
กิจการที่ไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
231,236
278,060
509,296
(199,631)
(240,941)
(440,572)
(156)
(187)
(343)
(7,036)
(7,036)
31,449
29,896
61,345
31,449
29,896
61,345

การจัดสรรผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้นจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 2 ประการดังนี้ คือ
1. รายได้และค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถระบุได้ว่าเป็ นของส่วนใดก็จะจัดสรรไปยังส่วนนัน้ โดยตรง
2. รายการทีไ่ ม่สามารถระบุได้ว่าเป็ นของส่วนใดก็จะจัดสรรตามสัดส่วนของรายได้แต่ละส่วน
21.

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐำน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐานสาหรับ งวด คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับงวด ที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ (ไม่ ร วมก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ) ด้ว ยจานวนหุ้น สามัญ ถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน้ า หนัก ของหุ้น สามัญ ที่ถือ โดย
บุคคลภายนอกทีอ่ อกในระหว่างงวด โดยแสดงการคานวณดังนี้
สาหรับงวดสามเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน) (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ว
(หน่วย : หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
(หน่วย : บาทต่อหุน้ )

18,656,719.07

5,268,690.39 21,476,601.35 12,532,021.02

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0.062

0.018

0.072

0.042
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21.

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้ พื้นฐำน (ต่อ)
สาหรับงวดเก้าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
กาไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั (ขัน้ พืน้ ฐาน) (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ว
(หน่วย : หุน้ )
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
(หน่วย : บาทต่อหุน้ )

22.

56,630,129.98

(219,719.00) 61,345,318.18 28,253,106.85

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

0.189

(0.001)

0.204

0.094

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนิ นงำน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยทีผ่ ู้มอี านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
ทัง้ นี้ผู้มอี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาเนินงานของบริษทั คือ คณะกรรมการของบริษทั
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตกล่องกระดาษ ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่า
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีส่วนงานทางภูมศิ าสตร์เพียงส่วนงานเดียว
ดังนัน้ รายได้ กาไร และสินทรัพย์ทงั ้ หมด ทีแ่ สดงในงบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมศิ าสตร์ตามทีก่ ล่าวไว้

23.

ภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้น
ภาระผูกพัน

23.1

บริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจักร ดังนี้.สกุลเงิน
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย

เหรียญสหรัฐ
เหรียญสหรัฐ
เยน
บาท

30 ก.ย. 2563

31 ธ.ค. 2562

521,920

46,705
-

35,600,000
164,700

-
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23.

ภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้น (ต่อ)
หนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้

23.2

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันอยู่กบั ธนาคาร ดังนี้. 30 ก.ย. 2563
บาท
เหรียญสหรัฐ
เลตเตอร์ออฟเครดิต
บริษทั ย่อย
ภาระผูกพันตามหนังสือค้าประกันต่างๆ
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย

31 ธ.ค. 2562
บาท

-

5,261.23

-

6,728,400.00
6,700,000.00

-

6,728,400.00
6,700,000.00

23.3

บริษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเข้าประกันวงเงินสินเชื่อบริษทั ย่อย จานวนเงิน 218 ล้านบาท

24.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ การดารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการดารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 1.53 : 1
และ 1.70 : 1 และในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 0.22 : 1 และ 0.23 : 1 ตามลาดับ

25.

กำรอนุมตั ิ งบกำรเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
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