


ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (แต่สอบทานแลว้)

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 88,181,406.55         69,003,279.51         47,613,381.19         35,288,507.92         

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ - สุทธิ 5.2 และ 7 281,567,997.39       220,023,335.85       164,163,232.21       120,894,872.10       

สนิคา้คงเหลอื -  สุทธิ 8 245,027,230.20       164,605,598.07       115,309,602.08       73,456,083.05         

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน

ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 39,250.65               260,507.57             32,579.39               250,283.63             

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ 330,795.03             267,794.78             89,106.84               19,888.59               

รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน 615,146,679.82       454,160,515.78       327,207,901.71       229,909,635.29       

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ -                       114,510.04             -                       33,143.00               

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

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 785,170,399.41       773,943,732.60       180,208,517.76       182,757,948.84       

สนิทรพัย์สทิธกิารใช ้- สุทธิ 11.1 959,007.59             1,790,821.55           408,443.02             979,463.26             

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 12 4,139,734.99           608,400.27             2,949,133.25           140,782.82             

สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 13 7,107,970.14           7,940,908.19           6,977,891.76           7,242,791.13           

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 670,364.89             669,095.92             394,172.67             392,903.70             

รวมสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 812,346,227.02       799,366,218.57       691,038,557.86       691,647,432.15       

รวมสินทรพัย์ 1,427,492,906.84     1,253,526,734.35     1,018,246,459.57     921,557,067.44       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 1 จาก 28

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14 -                       18,000,000.00         -                       18,000,000.00         

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอืน่ 5.2 และ 15 200,571,419.13       108,714,983.39       117,973,232.58       63,629,814.40         

ส่วนของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

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

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 11.2 758,754.00             1,025,475.88           413,567.60             680,289.48             

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

ภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 2,555,495.68           4,916,863.73           2,555,495.68           4,916,863.73           

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนักงาน 17 283,935.00             1,206,147.00           -                       723,465.00             

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

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ 2,310,934.29           3,080,825.68           517,882.08             1,080,078.68           

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 708,482,667.52       538,946,425.10       141,995,507.36       109,565,840.71       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 16 91,932,600.00         138,032,700.00       -                       -                       

หนี้สนิตามสญัญาเช่า - สุทธิ 11.2 228,025.02             800,888.69             -                       318,665.35             

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั

ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 17 53,012,930.69         49,310,737.00         34,179,845.69         31,354,670.00         

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 145,173,555.71       188,144,325.69       34,179,845.69         31,673,335.35         

รวมหน้ีสิน 853,656,223.23       727,090,750.79       176,175,353.05       141,239,176.06       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 2 จาก 28

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

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

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

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้

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

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

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (36,881,826.73)  (84,282,526.78) 238,565,878.56       176,812,663.42       

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของผูถ้อืหุน้ 2,343,608.74           2,343,608.74            (4,869,673.64)  (4,869,673.64)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 573,836,683.61       526,435,983.56       842,071,106.52       780,317,891.38       

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                       -                       -                       -                       

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 573,836,683.61       526,435,983.56       842,071,106.52       780,317,891.38       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,427,492,906.84     1,253,526,734.35     1,018,246,459.57     921,557,067.44       

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 3 จาก 28

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5.1 314,599,378.77     298,308,487.74     181,023,836.63     173,286,511.81     

รายไดอ้ื่น 514,485.10           347,789.08           247,581.67           232,912.61           

รวมรายได้ 315,113,863.87     298,656,276.82     181,271,418.30     173,519,424.42     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 5.1 261,265,965.13     245,645,522.46     142,852,453.18     134,281,429.32     

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 11,668,188.08       11,068,245.41       4,867,808.13         4,968,463.05         

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 5.1 19,051,223.30       17,419,273.57       10,331,712.91       10,196,969.89       

รวมค่าใช้จ่าย 291,985,376.51     274,133,041.44     158,051,974.22     149,446,862.26     

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 23,128,487.36       24,523,235.38       23,219,444.08       24,072,562.16       

ตน้ทุนทางการเงนิ 5.1 (2,799,811.64) (3,258,152.46) (5,312.62) (68,677.67)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 20,328,675.72       21,265,082.92       23,214,131.46       24,003,884.49       

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 13.2 (3,259,263.39) (2,608,363.85) (3,180,911.66) (2,527,283.14)

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 17,069,412.33       18,656,719.07       20,033,219.80       21,476,601.35       

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน -                      -                      -                      -                      

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 17,069,412.33       18,656,719.07       20,033,219.80       21,476,601.35       

การแบง่ก าไรสทุธิส าหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 17,069,412.33       18,656,719.07       

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                      -                      

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 17,069,412.33       18,656,719.07       

การแบง่ก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 17,069,412.33       18,656,719.07       

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                      -                      

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 17,069,412.33       18,656,719.07       

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 19 0.057 0.062 0.067 0.072 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 4 จาก 28

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

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
(แต่สอบทานแลว้)



หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5.1 900,055,377.93     911,426,275.51     515,019,772.41     508,400,501.13     

รายไดอ้ื่น 5.1 1,398,838.30         1,199,681.56         788,882.92           895,300.25           

รวมรายได้ 901,454,216.23     912,625,957.07     515,808,655.33     509,295,801.38     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 5.1 752,009,154.06     754,206,545.55     404,966,338.30     398,230,899.68     

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 32,907,489.40       33,600,868.29       14,097,174.86       14,873,562.94       

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 5.1 51,263,709.22       49,037,758.71       26,853,329.43       27,467,035.51       

รวมค่าใช้จ่าย 836,180,352.68     836,845,172.55     445,916,842.59     440,571,498.13     

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 65,273,863.55 75,780,784.52 69,891,812.74 68,724,303.25

ตน้ทุนทางการเงนิ 5.1 (9,238,565.77) (11,530,126.60) (72,038.55) (342,836.20)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 56,035,297.78       64,250,657.92       69,819,774.19       68,381,467.05       

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 13.2 (8,634,597.73) (7,620,527.94) (8,066,559.05) (7,036,148.87)

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 47,400,700.05 56,630,129.98 61,753,215.14 61,345,318.18

ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน -                      -                      -                      -                      

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 47,400,700.05 56,630,129.98 61,753,215.14 61,345,318.18

การแบง่ก าไรสทุธิส าหรบังวด

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 47,400,700.05       56,630,129.98       

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                      -                      

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 47,400,700.05       56,630,129.98       

การแบง่ก าไรเบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 47,400,700.05       56,630,129.98       

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                      -                      

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 47,400,700.05       56,630,129.98       

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุ้น)

ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 19 0.158 0.189 0.206 0.204 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 5 จาก 28

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

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
(แต่สอบทานแลว้)



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น

ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564

องคป์ระกอบอืน่ของ

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น ผลก ำไร(ขำดทุน)

ที่ออก จดัสรรเพือ่เป็น จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่

และช ำระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนกังำน รวม

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

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบังวด

ก ำไรสุทธิ -                   -                   -                      56,630,129.98     -                            56,630,129.98     

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                   -                   -                      -                   -                            -                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       (104,651,968.24)   2,452,718.40                506,175,651.76    

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

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบังวด

ก ำไรสุทธิ -                   -                   -                      47,400,700.05     -                            47,400,700.05     

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                   -                   -                      -                   -                            -                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       (36,881,826.73)    2,343,608.74                573,836,683.61    

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้

หน้ำ 6 จำก 28

หน่วย : บำท

งบกำรเงนิรวม

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
(แต่สอบทานแลว้)



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564

องคป์ระกอบอืน่ของ

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรอืนหุ้น ผลก ำไร(ขำดทุน)

ที่ออก จดัสรรเพือ่เป็น จำกกำรวดัมลูค่ำใหม่

และช ำระแลว้ ส่วนเกนิมลูค่ำหุ้น ส ำรองตำมกฎหมำย ที่ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของผลประโยชน์พนกังำน รวม

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

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบังวด

ก ำไรสุทธิ -                   -                   -                      61,345,318.18     -                            61,345,318.18     

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                   -                   -                      -                   -                            -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       155,382,697.09     (3,087,873.08) 760,669,725.61    

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

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบังวด

ก ำไรสุทธิ -                   -                   -                      61,753,215.14     -                            61,753,215.14     

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                   -                   -                      -                   -                            -                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00       238,565,878.56     (4,869,673.64) 842,071,106.52    

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้

หน้ำ 7 จำก 28

หน่วย : บำท

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
(แต่สอบทานแลว้)



หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 56,035,297.78      64,250,657.92      69,819,774.19      68,381,467.05      

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)สุทธเิป็น

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคา 10 และ 11 42,221,265.51      43,447,901.82      10,438,376.89      10,461,310.01      

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 12 348,315.28          2,482,062.37        122,599.57          904,463.51          

โอนสนิทรพัย์ไปเป็นค่าใชจ่้าย 10 215,595.81          -                    215,595.81          -                    

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

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 7 1,115,594.00        -                    -                    -                    

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

ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ 8 2,037,005.31        1,993,153.01        -                    787,724.91          

ค่าเผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ(โอนกลบั) 8 (2,563,533.57)       (1,758,072.01)       (104,295.72)         (468,441.83)         

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายทรพัย์สนิ (145,008.67)         (5,962.30)            (145,008.67)         (5,962.30)            

(ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้ 3,032,407.32        1,149,700.50        2,088,906.78        743,513.76          

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 17 4,698,656.00        4,033,550.98        2,855,475.00        2,278,284.00        

รายไดด้อกเบีย้ (50,787.86)           (59,024.25)           (27,716.15)           (44,491.23)           

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 9,238,565.77        11,530,126.60      72,038.55            342,836.20          

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงาน 116,183,372.68     127,064,094.64     85,335,746.25      83,380,704.08      

สนิทรพัย์ด าเนินงานลดลง(เพิม่ขึน้) 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้หมุนเวยีนอืน่ (76,272,376.54)     (44,266,722.31)     (44,510,450.11)     (25,913,478.53)     

สนิคา้คงเหลอื (79,895,103.87)     (34,623,618.22)     (41,749,223.31)     (22,624,799.61)     

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอืน่ (63,000.25)           (4,148.57)            (69,218.25)           5,582.83             

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ (1,268.97)            243,568.11          (1,268.97)            45,200.00            

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอืน่ 85,356,861.30      45,023,463.51      48,384,561.40      30,287,780.27      

หนี้สนิหมุนเวยีนอืน่ (769,891.39)         (98,261.66)           (562,196.60)         (343,887.58)         

ผลประโยชน์พนักงานทีจ่่ายในระหวา่งงวด 17 (1,918,674.31)       (1,047,010.55)       (753,764.31)         (669,753.20)         

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 42,619,918.65      92,291,364.95      46,074,186.10      64,167,348.26      

จ่ายดอกเบีย้ (9,108,630.18)       (11,658,313.08)     (58,925.78)           (297,952.06)         

จ่ายภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคล (10,163,027.73)     (8,357,250.26)       (10,163,027.73)     (8,357,250.26)       

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 23,348,260.74      72,275,801.61      35,852,232.59      55,512,145.94      

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 8 จาก 28

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

งบกระแสเงินสด

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
(แต่สอบทานแลว้)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)



หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 335,766.96          437,676.72          250,847.24          260,116.28          

ดอกเบีย้รบั 50,787.86            59,024.25            27,716.15            44,491.23            

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

ซื้อทรพัย์สนิถาวร 10 (38,250,603.17)     (5,139,913.86)       (5,352,441.38)       (3,668,356.08)       

ซื้อทรพัย์สนิไม่มตีวัตน 12 (948,700.00)         -                    -                    -                    

เงนิสดรบัจากการขายทรพัย์สนิถาวร 145,018.67          5,980.30             145,018.67          5,980.30             

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (39,192,533.70)     (6,151,554.36)       (4,928,859.32)       (4,541,987.55)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้(ลดลง) 14 (18,000,000.00)     (94,500,000.00)     (18,000,000.00)     (25,000,000.00)     

จ่ายช าระเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (46,100,100.00)     (46,100,100.00)     -                    -                    

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

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

เงนิปันผลจ่าย -                    (819.00)               -                    (819.00)               

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 35,022,400.00      (41,478,419.00)     (18,598,500.00)     (25,599,319.00)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สทุธิ 19,178,127.04      24,645,828.25      12,324,873.27      25,370,839.39      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 6 69,003,279.51      37,346,144.01      35,288,507.92      25,538,737.85      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 6 88,181,406.55      61,991,972.26      47,613,381.19      50,909,577.24      

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด (หน่วย : บาท)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยซื้อสนิทรพัย์โดยการก่อหนี้ 3,899,950.00        -                    3,869,950.00        -                    

 โอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย์ถาวร 10 13,612,121.00      1,165,790.15        1,242,090.00        950,240.15          

2. จ านวนทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามา

ใชเ้พือ่กจิกรรมด าเนินงานในอนาคต (หน่วย : ลา้นบาท) 963                    1,399                 752                    918                    

 

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้

หน้า 9 จาก 28

ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ)
(แต่สอบทานแลว้)



 หน้า 10 จาก 28 

บริษทั เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรบังวดเก้ำเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 (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 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทีปั่จจุบนัได้
ขยายวงกวา้งขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้กดิการชะลอตวัของเศรษฐกจิ และมผีลกระทบต่อธุรกจิและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 
สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซึง่ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกจิ  ฝ่ายบรหิาร
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดเ้ฝ้าตดิตามความคบืหน้าของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมนิผลกระทบต่อการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง และจะประเมนิผลกระทบทางการเงนิเกีย่วกบัมลูค่าของสนิทรพัย ์ ประมาณการหน้ีสนิและหน้ีสนิทีอ่าจจะ
เกดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพนิิจในประเดน็ต่างๆ เมื่อสถานการณ์         
มกีารเปลีย่นแปลง 

 
2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ี จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อความ
สะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ี ไดจ้ดัท าขึ้นในรปูแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง “การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล” รวมถงึการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี และตามขอ้บังคบั
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจดัท าและส่งงบการเงนิและรายการเกีย่วกบั
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดยีวกบั
งบการเงนิประจ าปี ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อ 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล (ต่อ) 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหว่างกาล (ต่อ) 

งบการเงนิระหว่างกาล ได้จดัท าขึ้นเพื่อใหข้อ้มูลเพิม่เติมจากงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2563         
งบการเงนิระหว่างกาลน้ีมไิดร้วมขอ้มลูทางการเงนิทัง้หมดตามขอ้ก าหนดส าหรบังบการเงนิประจ าปี แต่เน้นการใหข้อ้มลู
ทีเ่ป็นปัจจุบนัเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มลูซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูทีไ่ดร้ายงานไปแลว้  
ดงันัน้ งบการเงนิระหว่างกาลน้ีควรต้องอ่านควบคู่ไปกบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

งบการเงนิระหว่างกาลแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งเกีย่วกบับรษิทัย่อยในระหว่างงวด 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาล 

บรษิทัฯ ได้จดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
ตามวธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถ้าม)ี 

 
3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ในระหว่ำงงวด 

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างงวด 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดป้ฏบิตัติามกรอบแนวคดิในมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มาตรฐาน
การบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีทีป่รบัปรุงใหม่ (ฉบบัปรบัปรุง 2563) และออกใหม่โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึง่บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งต้น ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท ์การตคีวาม และการให้แนวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐานและการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัน้ีิไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงใหม่หลายฉบบั 
ซึง่จะมผีลบงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิดงักล่าว ได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึน้เพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏิบตัิทางการบญัช ี และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิบางฉบบัมกีารใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏบิตัหิรอืขอ้ยกเวน้ชัว่คราวใหก้บัผูใ้ชม้าตรฐาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ยงัไม่ได้น ามาถอืปฏบิตัิก่อนวนัที่มผีลบงัคบัใช ้ 

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีทีน่ ามาตรฐาน
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ
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4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ี ไดจ้ดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชแีละวธิกีารค านวณเช่นเดยีวกบัที่ใช้ในงบการเงนิ ส าหรบัปี
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในปี 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึจดัท างบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2563 โดยถอืปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางการบญัช ี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรบัทางเลอืกเพิม่เตมิ
ทางบญัช ี เพื่อรองรบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในเรื่องการไม่น า
สถานการณ์ COVID-19 มาพจิารณาเกีย่วกบัรายการดงัน้ี 

- เลอืกทีจ่ะไม่ต้องน าขอ้มลูทีม่กีารคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชว้ดัมลูค่าของผลขาดทุน
ดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

-  เลอืกทีจ่ะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 เรื่อง 
การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

เน่ืองดว้ยแนวปฏบิตัดิงักล่าวสิน้สุดการมผีลบงัคบัใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ระเมนิผล
กระทบดงักล่าว ซึง่ไม่มผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิ ดงันัน้บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึไม่ปรบัปรุงมลูค่า
ในปี 2564 

 
5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

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

 
ลกัษณะ 

ความสมัพนัธ ์

 
ด าเนินกจิการ 

อตัราส่วนการถอืหุน้ 
รอ้ยละ 

 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ประเภทธุรกจิ 

 
ประเทศ 

30 ก.ย. 
2564 

31 ธ.ค. 
2563 

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

และบรรจุภณัฑ ์
นิวซแีลนด์ - - 

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

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

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

บริษทัใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 84,092.48 92,838.35 - - 

บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการขาย 2 - - 184,625.04 - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 - - 127,089.20 2,582,279.71 
ค่าบรหิารจดัการ 3 - - 90,000.00 - 
ค่าใชจ้่ายอื่น 3 - - - 3,100.00 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 92,000.00 53,900.00 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 101,030,721.25 108,160,202.73 72,416,927.89 65,887,880.20 
ค่าบรหิารจดัการ 3 213,804.47 88,060.27 213,804.47 88,060.27 
ดอกเบี้ยจ่าย 4 668,962.21 317,589.04 - - 
 
  หน่วย : บาท 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

บริษทัใหญ่      
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 1 260,758.40 358,103.02 - - 

บริษทัย่อย      
รายไดจ้ากการขาย 2 - - 984,955.54 155,393.20 
รายไดอ้ื่น 2 - - - 19,932.50 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 - - 2,655,431.07 12,243,277.48 
ค่าบรหิารจดัการ 3 - - 450,000.00 - 
ค่าใชจ้่ายอื่น 3 - - - 6,240.50 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.1 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงัน้ี (ต่อ) 

  หน่วย : บาท 
  ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 นโยบายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ก าหนดราคา ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 2 347,718.79 200,165.00 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 2 293,982,841.65 280,487,475.68 167,453,813.41 172,092,066.30 
ค่าบรหิารจดัการ 3 711,669.77 502,307.96 711,669.77 502,307.96 
ดอกเบี้ยจ่าย 4 2,268,874.54 1,832,383.57 - - 
 

นโยบายการก าหนดราคา 

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

2. ราคาตลาด 

3. ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

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

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

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

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 4,415,422.63 7,616,330.41 3,735,793.13 5,871,245.77 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 187,011.00 112,528.00 178,734.00 88,679.00 

รวม 4,602,433.63 7,728,858.41 3,914,527.13 5,959,924.77 

 
 หน่วย : บาท 

 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 13,286,516.35 19,616,559.11 11,053,102.35 14,614,565.08 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 561,035.00 355,583.00 536,203.00 266,034.00 

รวม 13,847,551.35 19,972,142.11 11,589,305.35 14,880,599.08 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

ลกูหน้ีการคา้     
บรษิทัย่อย - - 197,548.84 560,208.78 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 68,908.00 56,496.00 - - 

รวมลกูหน้ีการค้า 68,908.00 56,496.00 197,548.84 560,208.78 

เงนิทดรองจ่าย     
บรษิทัย่อย - - 148,800.00 1,300.00 

ลกูหน้ีค่าทรพัยส์นิ     
บรษิทัย่อย - - - 338,624.02 

รวมลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 68,908.00 56,496.00 346,348.84 900,132.80 

ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ     

บรษิทัย่อย - - - 13,150,043.97 

เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
เจา้หน้ีการค้า     
บรษิทัย่อย - - 73,898.69 1,337,407.63 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 89,225,138.18 40,072,488.46 65,187,638.88 25,577,508.87 

รวมเจา้หน้ีการคา้  89,225,138.18 40,072,488.46 65,261,537.57 26,914,916.50 

เจา้หน้ีอื่น     
บรษิทัย่อย - - 10,110.00 8,000.00 

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย     
บรษิทัใหญ่ 170,801.60 99,514.51 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 213,804.47 124,198.81 213,804.47 124,198.81 

รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 384,606.07 223,713.32 213,804.47 124,198.81 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 89,609,744.25 40,296,201.78 65,485,452.04 27,047,115.31 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

5.2 ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี (ต่อ) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 

รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 

30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

ยอดคงเหลอืต้นงวด/ปี 320,000,000.00 200,000,000.00 
บวก กูย้มืเพิม่ระหว่างงวด/ปี 100,000,000.00 120,000,000.00 

ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 420,000,000.00 320,000,000.00 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัย่อยมเีงนิกู้ยมืโดยการท าสญัญากู้ยมืครบก าหนด         
เมื่อทวงถาม คดิดอกเบี้ยอตัรารอ้ยละ 0.68 – 0.88 ต่อปี และ 0.42 – 1.14 ต่อปี ตามล าดบั 

 
เรื่องอ่ืนๆ 

บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด ค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อย เป็นวงเงนิจ านวน 430 ลา้นบาท 
 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

เงนิสด 96,021.00 80,478.75 80,000.00 80,000.00 
เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระ - สุทธ ิ - 106,311.19 - - 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย ์ 79,876,261.27 35,496,241.51 41,830,644.89 30,430,343.14 
                     - ประเภทกระแสรายวนั 8,209,124.28 33,320,248.06 5,702,736.30 4,778,164.78 

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 88,181,406.55 69,003,279.51 47,613,381.19 35,288,507.92 
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7.  ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั     

ตัว๋เงนิรบั - 1,690,218.67 - - 

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 68,908.00 56,496.00 197,548.84 560,208.78 

ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น 245,081,984.54 204,180,231.52 130,635,625.45 118,819,046.73 

รวม 245,150,892.54 205,926,946.19 130,833,174.29 119,379,255.51 
หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติ 
 ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,792,289.98) (4,998,607.85) - (3,321,911.87) 

รวมลกูหน้ีการค้าและตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 242,358,602.56 200,928,338.34 130,833,174.29 116,057,343.64 

ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น     

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 5,866,916.07 3,526,164.02 3,402,301.44 1,926,709.08 

เงนิมดัจ าค่าเครื่องจกัร 27,136,851.15 13,646,623.50 25,923,670.65 1,242,090.00 

ลกูหน้ีกรมสรรพากร 1,859,375.00 347,897.07 1,859,375.00 347,897.07 

ลกูหน้ีอื่น 3,328,789.35 1,018,350.66 1,300,147.83 897,253.31 

เงนิทดรองจ่าย 1,017,463.26 555,962.26 844,563.00 423,579.00 

รวมลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 39,209,394.83 19,094,997.51 33,330,057.92 4,837,528.46 
รวมลกูหน้ีการค้าและ 

ลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น - สุทธ ิ 281,567,997.39 220,023,335.85 164,163,232.21 120,894,872.10 

 
ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั แยกตามอายุหน้ีทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

ลกูหน้ีทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 218,584,130.37 186,119,439.14 125,850,114.36 108,896,072.63 

ลกูหน้ีทีเ่กนิก าหนดช าระดงัน้ี     
น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 24,166,227.50 14,515,851.88 4,963,122.78 7,161,271.01 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  280,254.65 293,047.32 19,758.35 - 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 190,661.72 - 178.80 - 

มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 1,929,618.30 4,998,607.85 - 3,321,911.87 
รวม 245,150,892.54 205,926,946.19 130,833,174.29 119,379,255.51 
หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติ 
 ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (2,792,289.98) (4,998,607.85) - (3,321,911.87) 

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สุทธ ิ 242,358,602.56 200,928,338.34 130,833,174.29 116,057,343.64 
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7.  ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สทุธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ มดีงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

ยอดยกมาต้นงวด/ปี 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 

บวก   ตัง้เพิม่ระหว่างงวด/ปี 1,115,594.00 - - - 
หกั  กลบัรายการจากการตดัหน้ีสญู

ระหว่างงวด/ปี (3,321,911.87) - (3,321,911.87) - 

ยอดยกไปปลายงวด/ปี 2,792,289.98 4,998,607.85 - 3,321,911.87 

 
8. สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 22,091,346.36 16,096,319.36 5,648,500.44 4,157,321.75 
งานระหว่างท า 25,657,425.09 15,006,304.87 3,146,738.69 2,886,965.43 
วตัถุดบิ 164,377,170.58 113,755,388.02 81,675,573.24 54,429,670.28 
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 6,895,966.31 4,748,170.88 3,089,490.33 2,749,628.38 
อะไหล่ 9,550,729.34 9,551,489.92 7,277,553.95 7,535,151.05 
วตัถุดบิและอะไหล่ระหว่างทาง 19,532,530.67 9,052,391.43 15,181,358.55 2,511,255.00 
รวม 248,105,168.35 168,210,064.48 116,019,215.20 74,269,991.89 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ (3,077,938.15) (3,604,466.41) (709,613.12) (813,908.84) 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 245,027,230.20 164,605,598.07 115,309,602.08 73,456,083.05 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสื่อมสภาพ มรีายการเคลื่อนไหวดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
ยอดคงเหลอืต้นงวด/ปี 3,604,466.41 3,501,955.20 813,908.84 542,045.07 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างงวด/ปี 2,037,005.31 2,294,671.03 - 787,724.91 
หกั   โอนกลบัระหว่างงวด/ปี (2,563,533.57) (2,192,159.82) (104,295.72) (515,861.14) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด/ปี 3,077,938.15 3,604,466.41 709,613.12 813,908.84 
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9.   เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

หน่วย : บาท 
เงนิลงทุน เงนิปันผลรบั 

ส าหรบังวดเก้า
เดอืน 

สิน้สุดวนัที ่
ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน(รอ้ยละ) 
ของเงนิลงทุน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

วธิรีาคาทุน 

บรษิทั 
30 ก.ย. 

64 
31 ธ.ค. 

63 
30 ก.ย. 

64 
31 ธ.ค. 

63 30 ก.ย. 64 31 ธ.ค. 63 
30 ก.ย.

64 
30 ก.ย. 

63 
บรษิทัย่อย         

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

 
10. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชทีีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 773,943,732.60 182,757,948.84 
ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 39,219,603.17 6,291,441.38 
โอนสนิทรพัยไ์ปเป็นค่าใชจ้่าย (215,595.81) (215,595.81) 
จ าหน่ายระหว่างงวดทีม่มีลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัทีจ่ าหน่าย (10.00) (10.00) 
รบัโอนเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัย ์ 13,612,121.00 1,242,090.00 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (41,389,451.55) (9,867,356.65) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 785,170,399.41 180,208,517.76 

10.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุนจ านวนเงนิ 38.25 ลา้นบาท 
ส าหรบังบการเงนิรวม และ 5.35 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

10.2 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดน้ าที่ดนิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิ
นัน้และเครื่องจกัรบางส่วน ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อข้อ 14 โดยมรีาคาทุนจ านวนเงนิ 619.83 ล้านบาท และมลูค่าสุทธ ิ     
ตามบญัช ีจ านวนเงนิ 460.01 ล้านบาท และ 469.73 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุนจ านวนเงนิ 
133.43 ลา้นบาท และมูลค่าสุทธติามบญัช ี จ านวนเงนิ 84.19 ลา้นบาท และ 87.06 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบ
การเงนิเฉพาะกจิการ)  
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11. สญัญำเช่ำ 

11.1 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชสีนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 

 
อุปกรณ์
ส านกังาน 

 
ยานพาหนะ รวม ยานพาหนะ 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 811,358.29 979,463.26 1,790,821.55 979,463.26 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบังวด (260,793.72) (571,020.24) (831,813.96) (571,020.24) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 550,564.57 408,443.02 959,007.59 408,443.02 

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

 
11.2 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สทุธิ 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่า ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
จ านวนเงนิทีต่้องจ่ายตามสญัญาเช่า 1,011,783.80 1,898,500.00 422,783.80 1,030,500.00 
หกั  ดอกเบี้ยเช่าซือ้รอตดับญัช ี (25,004.78) (72,135.43) (9,216.20) (31,545.17) 
รวม 986,779.02 1,826,364.57 413,567.60 998,954.83 
หกั  ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (758,754.00) (1,025,475.88) (413,567.60) (680,289.48) 
หน้ีสนิตามสญัญาเช่า - สุทธ ิ 228,025.02 800,888.69 - 318,665.35 

 
รายการเปลีย่นแปลงของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 สรุปได้ดงัน้ี 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 1,826,364.57 998,954.83 
หกั จ่ายช าระระหว่างงวด (839,585.55) (585,387.23) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 986,779.02 413,567.60 
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11. สญัญำเช่ำ (ต่อ) 

11.3 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีรบัรู้ในงบก ำไรขำดทุน 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสญัญาเช่าทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุน สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 277,271.31 277,272.24  190,340.07 190,341.00 
ดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 14,984.50 22,787.90  5,312.62   13,116.03  
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซือ้สนิทรพัย์

อ้างองิมมีลูค่าต ่า 
 

77,398.04 
 

203,904.07 
 

77,398.04  103,275.75  
 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 831,813.96 831,814.80 571,020.24   571,021.08  
ดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสนิตามสญัญาเช่า 47,130.65      76,374.81  22,328.97     44,884.14  
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซือ้สนิทรพัย์

อ้างองิมมีลูค่าต ่า 
 

245,683.99 
 

1,006,135.34  
 

245,683.99 
 

696,857.02  
 
12.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 608,400.27 140,782.82 
ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 3,879,650.00 2,930,950.00 
ค่าตดัจ่ายส าหรบังวด (348,315.28) (122,599.57) 

มลูค่าสุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 4,139,734.99 2,949,133.25 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 12,455,290.61 12,445,863.69 6,977,891.76 7,242,791.13 
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (5,347,320.47) (4,504,955.50) - - 

สุทธ ิ 7,107,970.14 7,940,908.19 6,977,891.76 7,242,791.13 

 
13.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่ 

1 ม.ค. 2564 

บนัทกึเป็นรายได้
(รายจ่าย) ส าหรบังวด
ในก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที ่
30 ก.ย. 2564 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 986,211.63 (441,263.58) 544,948.05 
สนิคา้คงเหลอื 720,893.27 (105,305.64) 615,587.63 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 10,103,376.79 555,996.14 10,659,372.93 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,382.00 - 635,382.00 

รวม 12,445,863.69 9,426.92 12,455,290.61 

หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (4,504,955.50) (842,364.97) (5,347,320.47) 

สุทธ ิ 7,940,908.19 (832,938.05) 7,107,970.14 

 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัที ่

1 ม.ค. 2564 

บนัทกึเป็นรายได้
(รายจ่าย) ส าหรบังวด 
ในก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัที ่
30 ก.ย. 2564 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอื่น 664,382.38 (664,382.38) - 
สนิคา้คงเหลอื 162,781.75 (20,859.13) 141,922.62 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 6,415,627.00 420,342.14 6,835,969.14 

รวม 7,242,791.13 (264,899.37) 6,977,891.76 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

13.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด สรุปไดด้งัน้ี 

 หน่วย : บาท 

 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลส าหรบังวด 2,555,494.90 2,796,356.80 2,555,494.90 2,796,356.80 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี ่ 

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรู้
 เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ 703,768.49 (187,992.95) 625,416.76 (269,073.66) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 3,259,263.39 2,608,363.85 3,180,911.66 2,527,283.14 

 
 หน่วย : บาท 

 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลส าหรบังวด 7,801,659.68 7,902,790.37 7,801,659.68 7,902,790.37 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี ่ 

เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรู้
 เมื่อเริม่แรกและทีก่ลบัรายการ 832,938.05 (282,262.43) 264,899.37 (866,641.50) 

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 8,634,597.73 7,620,527.94 8,066,559.05 7,036,148.87 
 
14. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

  หน่วย : บาท 

 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 

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

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย์หน่ึงแห่ง ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวข้างต้นค ้าประกนัโดยการจดจ านองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลกูสร้าง และเครื่องจกัรบางส่วนของบริษทัฯ 
และบรษิทัย่อย และค ้าประกนัโดย บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสุด    
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15. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
เจา้หน้ีการค้า     
เจา้หน้ีการค้า - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 89,225,138.18 40,072,488.46 65,261,537.57 26,914,916.50 
เจา้หน้ีการค้า - บรษิทัอื่น  75,861,658.07 42,462,990.06 30,932,472.39 18,072,286.40 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 165,086,796.25 82,535,478.52 96,194,009.96 44,987,202.90 

เจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น     
เจา้หน้ีอื่น  5,938,890.15 4,640,018.83 4,362,193.91 4,038,983.63 
ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย  10,515,203.19 8,564,788.75 4,051,355.73 3,836,257.69 
โบนสัคา้งจ่าย 14,339,320.69 12,145,744.33 8,885,877.94 10,406,733.33 
เจา้หน้ีค่าทรพัยส์นิ 4,172,946.50 186,180.00 4,140,846.50 - 
รายไดร้บัล่วงหน้า 518,262.35 642,772.96 338,948.54 360,636.85 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 35,484,622.88 26,179,504.87 21,779,222.62 18,642,611.50 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น 200,571,419.13 108,714,983.39 117,973,232.58 63,629,814.40 

 
16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สทุธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
ยอดคงเหลอืต้นงวด/ปี 199,499,500.00 260,966,300.00 
หกั   จ่ายคนืระหว่างงวด/ปี (46,100,100.00) (61,466,800.00) 
รวม 153,399,400.00 199,499,500.00 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหน่ึงปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) 

สุทธ ิ 91,932,600.00 138,032,700.00 

 
บรษิทัย่อย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแห่งหน่ึง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงัน้ี 

วงเงนิ 
(ลา้นบาท) วตัถุประสงค ์

อตัรา
ดอกเบีย้ 
(รอ้ยละ) การผ่อนช าระ ครบก าหนด 

หลกัทรพัย ์
ค ้าประกนั 

430 จ่ายช าระคนื
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 

บรษิทัใหญ่ล าดบั
สูงสุด 
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17.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สทุธิ 

การเปลีย่นแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่
30 กนัยายน 2564  ประกอบดว้ย 

 

หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2564 50,516,884.00 32,078,135.00 
ต้นทุนบรกิารในปัจจุบนั 4,239,845.00 2,566,758.00 
ต้นทุนดอกเบี้ย 458,811.00 288,717.00 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายในระหว่างงวด (1,918,674.31) (753,764.31) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 53,296,865.69 34,179,845.69 
หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระในหน่ึงปี (283,935.00) - 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สุทธ ิ 53,012,930.69 34,179,845.69 

 
18. สิทธิประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน 

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

บตัรส่งเสรมิเลขที ่ วนัทีอ่นุมตั ิ บรษิทัทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิ วนัทีเ่ริม่มรีายได้ 

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

 
สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการส่งเสรมิการลงทุนทีส่ าคญั มดีงัน้ี 

1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ 

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล ส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการที่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 
มกี าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

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

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

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นส่วนทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน และส่วนที่
ไม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 
กจิการที่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กจิการที่ไม่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ รวม 

รายไดร้วม 220,447 681,007 901,454 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย (190,668) (645,512) (836,180) 
ต้นทุนทางการเงนิ (31) (9,208) (9,239) 
ภาษเีงนิได้ - (8,635) (8,635) 
ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 29,748 17,652 47,400 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - - - 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 29,748 17,652 47,400 

 

 

หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2564 
กจิการที่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ 

กจิการที่ไม่ไดร้บั 
การส่งเสรมิ รวม 

รายไดร้วม 220,447 295,361 515,808 
ต้นทุนและค่าใชจ้่าย (190,668) (255,249) (445,917) 
ต้นทุนทางการเงนิ (31) (41) (72) 
ภาษเีงนิได้ - (8,066) (8,066) 
ก าไรสุทธสิ าหรบังวด 29,748 32,005 61,753 
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น - - - 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 29,748 32,005 61,753 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งต้นจดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงัน้ี คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรไปยงัส่วนนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของส่วนใดกจ็ะจดัสรรตามสดัส่วนของรายไดแ้ต่ละส่วน 
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19. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐำน 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานส าหรบังวด ค านวณโดยการหารก าไรสุทธสิ าหรบังวด ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามญัที่ถือโดย บุคคลภายนอกที่ออกใน 
ระหว่างงวด โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 

 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้    
  ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 17,069,412.33 18,656,719.07 20,033,219.80 21,476,601.35 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ 
(หน่วย : หุน้) 300,000,000 

 
300,000,000 300,000,000 

 
300,000,000 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน  
(หน่วย : บาทต่อหุน้) 0.057 0.062 0.067 0.072 

 
 ส าหรบังวดเกา้เดอืน สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
ก าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้    
  ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 47,400,700.05 56,630,129.98 61,753,215.14 61,345,318.18 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ 
(หน่วย : หุน้) 300,000,000 

 
300,000,000 300,000,000 

 
300,000,000 

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน  
(หน่วย : บาทต่อหุน้) 0.158 0.189 0.206 0.204 

 
20. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 

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

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในส่วนงานธุรกจิเดยีว คอื ผลติกล่องกระดาษ ดงันัน้ฝ่ายบริหารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสี่วนงานธุรกจิเพยีงส่วนงานเดยีว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
มสี่วนงานทางภูมศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้รายได ้ ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัส่วนงานทางธุรกจิและส่วนงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้
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21.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 

ภาระผกูพนั 

21.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจกัร ดงัน้ี 

 สกุลเงนิ 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
บรษิทัฯ ดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 43,858 77,000 
 บาท - 1,292,000 
 ยโูร 625,000 - 
บรษิทัย่อย ดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 37,875 515,900 
 เยน - 35,600,000 
 บาท - 303,400 

 
หน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

21.2  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัอยู่กบัธนาคาร ดงัน้ี 

 30 ก.ย. 2564 31 ธ.ค. 2563 
 

บาท 
ดอลล่าร์

สหรฐัอเมรกิา บาท 
ดอลล่าร์

สหรฐัอเมรกิา 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ      
บรษิทัย่อย - - - 5,261 
ภาระผกูพนัตามหนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ     
บรษิทัฯ 6,749,100 - 6,749,100 - 
บรษิทัย่อย 6,700,000 - 6,700,000 - 

21.3 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการเข้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อบรษิทัย่อย จ านวนเงนิ 218 ลา้นบาท 
 
22.  กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเป็น 1.49 : 1  
และ 1.38 : 1 ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.21 : 1 และ 0.18 : 1 ตามล าดบั 

 
23. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนิระหว่างกาลน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2564 
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