
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ บรษิทั เอส. แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่ 30 มถุินำยน 2561 และ  
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร ส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัเดยีวกนั 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพำะกจิกำร และงบกระแส
เงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพำะกจิกำร ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ
ระหว่ำงกำลแบบย่อ ของบรษิทั เอส. แพค็ แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพำะบรษิทั เอส. แพค็ 
แอนด ์พริน้ท ์จ ำกดั(มหำชน) ซึง่ผูบ้รหิำรของกจิกำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล
เหล่ำน้ี ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล สว่นขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบในกำร
ใหข้อ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
   
ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำนรหสั 2410 “กำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล โดย
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของกจิกำร” กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธิกีำรสอบถำมบุคลำกร ซึง่สว่นใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดำ้นกำรเงนิและบญัช ี และกำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบ และวธิกีำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนน้ีมขีอบเขตจ ำกดั
ว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชื่อมัน่ว่ำจะพบเรื่องทีม่นียัส ำคญัทัง้หมด ซึง่อำจ
พบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันัน้ขำ้พเจำ้จงึไม่แสดงควำมเหน็ต่อขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลทีส่อบทำน 
 
ข้อสรปุ 

ขำ้พเจำ้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลดงักล่ำว ไม่ไดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัช ี ฉบบัที ่ 34 
เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 
 
 
 
( นำงสำวพรทพิย ์ อมรชยัเลศิพฒันำ ) 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 9589 
 
 
บรษิทั ส ำนกังำนปีตเิสว ีจ ำกดั 
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิำวดรีงัสติ 44 
เขตจตุจกัร กรงุเทพมหำนคร 
 
วนัที ่10 สงิหำคม 2561 



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 มถุินายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (แต่สอบทานแลว้)

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 18,975,925.95       45,283,701.95       14,287,914.38      26,099,313.96      

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ - สทุธิ 5 และ 6 204,244,520.21     160,560,549.92     104,627,912.02    84,406,186.77      

สนิคา้คงเหลอื -  สทุธิ 7 207,935,442.55     196,676,296.64     102,518,023.46    105,845,206.95    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน

สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 9 1,804,360.62         2,528,688.12         915,311.78          1,295,302.01       

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 432,857.60           443,197.29           30,841.19           73,170.19           

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 433,393,106.93     405,492,433.92     222,380,002.83    217,719,179.88    

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 8 -                      -                      500,100,399.40    500,100,399.40    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สทุธิ 9 867,741.21           1,336,273.48         277,800.40          564,318.26          

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

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 11 811,479,295.27     838,969,705.29     124,328,851.28    130,994,905.99    

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 12 8,943,510.45         10,489,486.61       3,162,817.38       3,765,238.37       

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 13 5,772,666.72         5,702,222.59         2,940,417.01       2,346,845.53       

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 587,366.65           576,366.65           315,681.27          304,681.27          

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 841,949,330.30     871,372,804.62     631,125,966.74    638,076,388.82    

รวมสินทรพัย์ 1,275,342,437.23   1,276,865,238.54   853,505,969.57    855,795,568.70    

รบัรองวา่ถกูตอ้ง  ลงชือ่ ..........................................................................กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 1 จาก 29

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 มถุินายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 14 258,700,000.00     266,140,702.53     78,000,000.00      95,531,905.99      

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 5 และ 15 174,833,978.26     123,439,090.19     89,615,458.92      65,272,627.70      

สว่นของหนี้สนิทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 61,466,800.00       61,466,800.00       -                    -                    
ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 17 179,686.00           501,464.00           179,686.00          501,464.00          

ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย 152,279.12           1,396,677.83         152,279.12          1,396,677.83       

เงนิปันผลคา้งจ่าย 20,539,019.96       20,534,224.40       20,539,019.96      20,534,224.40      

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 1,763,875.40         1,777,855.26         359,029.07          496,133.09          

รวมหนี้สนิหมนุเวยีน 517,635,638.74     475,256,814.21     188,845,473.07    183,733,033.01    

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 16 291,699,700.00     322,433,100.00     -                    -                    

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์

พนกังาน - สทุธิ 17 33,922,375.00       32,665,914.00       18,078,602.00      17,023,695.00      

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน 325,622,075.00     355,099,014.00     18,078,602.00      17,023,695.00      

รวมหน้ีสิน 843,257,713.74     830,355,828.21     206,924,075.07    200,756,728.01    

รบัรองวา่ถกูตอ้ง  ลงชือ่ ..........................................................................กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 2 จาก 29

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

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

30 มถุินายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มถุินายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

หมายเหตุ (แต่สอบทานแลว้) (แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น   (ต่อ)

ส่วนของผูถ้อืหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60    278,374,901.60    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฏหมาย 30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00      30,000,000.00      

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (176,290,178.11) (161,865,491.27) 38,206,992.90      46,663,939.09      

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 432,084,723.49     446,509,410.33     646,581,894.50    655,038,840.69    

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                      -                      -                    -                    

รวมส่วนของผูถ้อืหุ้น 432,084,723.49     446,509,410.33     646,581,894.50    655,038,840.69    

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุ้น 1,275,342,437.23   1,276,865,238.54   853,505,969.57    855,795,568.70    

-                      -                      -                    -                    

รบัรองวา่ถกูตอ้ง  ลงชือ่ ..........................................................................กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 3 จาก 29

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



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

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5 275,329,059.78    248,230,917.60  127,345,478.73  127,666,069.28  

รายไดอ้ืน่ 841,934.59          674,481.33        252,773.12        411,400.79        

รวมรำยได้ 276,170,994.37    248,905,398.93  127,598,251.85  128,077,470.07  

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 5 246,429,348.76    218,720,526.50  115,638,474.38  110,433,581.57  

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 9,627,872.59       9,063,255.92      3,189,826.11      3,124,247.36      

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 5 18,534,045.36      15,509,842.62    9,580,319.96      7,478,325.04      

ตน้ทุนทางการเงนิ 6,085,184.68       6,755,948.01      508,716.42        619,257.87        

รวมค่ำใช้จำ่ย 280,676,451.39    250,049,573.05  128,917,336.87  121,655,411.84  

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (4,505,457.02) (1,144,174.12) (1,319,085.02) 6,422,058.23

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 13.2 187,220.79          (1,286,195.64) 317,754.47        (851,771.50)

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบังวด (4,318,236.23) (2,430,369.76) (1,001,330.55) 5,570,286.73      

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง

ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว้ -                    -                   -                   -                   
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็ส ำหรบังวด (4,318,236.23) (2,430,369.76) (1,001,330.55) 5,570,286.73      

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (4,318,236.23) (2,430,369.76)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                    -                   
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบังวด (4,318,236.23) (2,430,369.76)

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทนุ)รวมเบด็เสรจ็

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (4,318,236.23) (2,430,369.76)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                    -                   
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด (4,318,236.23) (2,430,369.76)

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท : หุ้น) 20

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (0.014) (0.008) (0.003) 0.019 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 4 จาก 29

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



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

งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็

ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

รำยได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5 545,248,216.19    495,949,883.06  258,982,731.31  249,347,005.87  

รายไดอ้ืน่ 3,220,161.07       2,282,151.96      1,529,826.15      1,555,678.01      

รวมรำยได้ 548,468,377.26    498,232,035.02  260,512,557.46  250,902,683.88  

ค่ำใช้จำ่ย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 5 490,065,565.42    443,176,482.83  236,674,104.50  217,161,530.22  

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 18,784,586.14      18,165,069.34    6,261,028.28      6,036,988.82      

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 5 33,164,275.32      30,631,313.84    17,032,079.43    15,273,965.07    

ตน้ทุนทางการเงนิ 12,396,802.05      13,194,231.90    1,043,583.62      1,229,686.08      

รวมค่ำใช้จำ่ย 554,411,228.93    505,167,097.91  261,010,795.83  239,702,170.19  

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ (5,942,851.67) (6,935,062.89) (498,238.37) 11,200,513.69    

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 13.2 (81,834.99) (2,149,742.92) 441,292.36        (1,492,417.59)

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบังวด (6,024,686.66) (9,084,805.81) (56,946.01) 9,708,096.10      

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง

ผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว้ -                    -                   -                   -                   
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็ส ำหรบังวด  (6,024,686.66)  (9,084,805.81)  (56,946.01) 9,708,096.10      

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทนุ)

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  (6,024,686.66)  (9,084,805.81)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                    -                   
ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิส ำหรบังวด  (6,024,686.66)  (9,084,805.81)

กำรแบง่ปันก ำไร(ขำดทนุ)รวมเบด็เสรจ็

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  (6,024,686.66)  (9,084,805.81)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -                    -                   
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด  (6,024,686.66)  (9,084,805.81)

ก ำไร(ขำดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (บำท : หุ้น) 20

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (0.020) (0.030) (0.000) 0.032 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 5 จาก 29

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



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

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

หมายเหตุ ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    (137,816,487.56)   470,558,414.04  

เงนิปันผลจ่าย -                  -                  -                  (5,700,000.15)      (5,700,000.15)     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบังวด -                  -                  -                  (9,084,805.81)      (9,084,805.81)     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น -                  -                  -                  -                    -                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    (152,601,293.52)   455,773,608.08  

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

เงนิปันผลจ่าย 18 -                  -                  -                  (8,400,000.18)      (8,400,000.18)     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบังวด -                  -                  -                  (6,024,686.66)      (6,024,686.66)     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น -                  -                  -                  -                    -                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    (176,290,178.11)   432,084,723.49  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 6 จาก 29

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้อืหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม

หมายเหตุ ส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    36,427,399.44  644,802,301.04  

เงนิปันผลจ่าย -                   -                   -                   (5,700,000.15)   (5,700,000.15)     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบังวด -                   -                   -                   9,708,096.10    9,708,096.10      

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                   -                   -                   -                 -                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    40,435,495.39  648,810,396.99  

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

เงนิปันผลจ่าย 18 -                   -                   -                   (8,400,000.18)   (8,400,000.18)     

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบังวด -                   -                   -                   (56,946.01)       (56,946.01)         

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ -                   -                   -                   -                 -                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    38,206,992.90  646,581,894.50  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 7 จาก 29

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท



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

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (5,942,851.67)     (6,935,062.89)     (498,238.37)        11,200,513.69     

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)สทุธเิป็น

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน

คา่เสือ่มราคา 11 28,087,085.85     29,003,288.70     7,405,742.78      7,716,353.16      

คา่ตดัจ่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 1,545,976.16      1,525,209.12      602,420.99         581,653.95         

คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ 7 1,401,545.33      -                   -                   -                   

คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ (โอนกลบั) 7 (1,765,899.59)     (1,311,449.34)     -                   -                   

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิ 170,997.56         (107,854.93)        (1,649.18)           (94,856.93)         

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 618,304.77         (103,548.00)        618,304.77         (23,485.91)         

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน 17 1,608,152.00      1,605,788.00      1,032,807.00      788,510.00         

รายไดด้อกเบีย้ (138,229.54)        (233,319.34)        (72,868.80)         (133,898.83)        

คา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ 12,396,802.05     13,194,231.90     (1,043,583.62)     1,229,686.08      

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 37,981,882.92     36,637,283.22     8,042,935.57      21,264,475.21     

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้)

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ (43,928,970.29)    (24,714,634.07)    (20,221,725.25)    (8,603,811.07)     

สนิคา้คงเหลอื (10,894,791.65)    (37,415,306.82)    3,327,183.49      (1,682,798.64)     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 10,339.69          (47,915.17)         42,329.00          (12,701.05)         

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (11,000.00)         88,139.09          (11,000.00)         178,881.10         

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอืน่ 50,776,583.30     30,769,240.46     23,736,761.70     7,421,630.00      

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (13,979.86)         627,192.74         (137,104.02)        (201,890.82)        

ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิ 17 (673,469.00)        (608,970.00)        (299,678.00)        (11,090.00)         

เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 33,246,595.11     5,335,029.45      14,479,702.49     18,352,694.73     
จ่ายดอกเบีย้ (12,396,802.05)    (13,171,043.29)    1,031,348.37      (1,229,619.37)     
จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล (1,396,677.83)     (1,503,352.21)     (1,396,677.83)     (1,503,352.21)     

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 19,453,115.23     (9,339,366.05)     14,114,373.03     15,619,723.15     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 8 จาก 29

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 



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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบังวดหกเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

จ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 9 (300,000.00)        (717,550.00)        (180,000.00)        (193,550.00)        

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 9 1,492,859.77      1,977,545.59      846,508.09         1,116,266.48      

ดอกเบีย้รบั 138,229.54         233,319.34         72,868.80          133,898.83         

ซือ้ทรพัยส์นิถาวร 11 (817,392.93)        (7,208,884.50)     (739,693.07)        (1,716,673.09)     
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 -                   (240,000.00)        -                   (240,000.00)        

รบัเงนิสดจากการขายทรพัยส์นิถาวร 294,719.54         177,859.80         1,654.18            164,859.80         

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 808,415.92         (5,777,709.77)     1,338.00            (735,197.98)        

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้(ลดลง) (7,440,702.53)     44,282,546.03     (17,531,905.99)    (4,956,113.85)     

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 16 (30,733,400.00)    (15,366,700.00)    -                   -                   

เงนิปันผลจ่าย 18 (8,395,204.62)     (5,698,476.54)     (8,395,204.62)     (5,698,476.54)     

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (46,569,307.15)    23,217,369.49     (25,927,110.61)    (10,654,590.39)    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (26,307,776.00)    8,100,293.67      (11,811,399.58)    4,229,934.78      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัต้นงวด 45,283,701.95     17,689,718.26     26,099,313.96     13,181,850.83     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 18,975,925.95     25,790,011.93     14,287,914.38     17,411,785.61     

กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

บรษิทัยอ่ยซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ -                   428,546.13         -                   -                   

บรษิทัยอ่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนโดยการก่อหนี้ -                   38,000.00          -                   -                   

โอนจากเงนิมดัจ าเป็นสนิทรพัยถ์าวร 245,000.00 -                   -                   -                   
2. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามา

 ใชเ้พือ่กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต (หน่วย : ลา้นบาท) 1,335                977                   960 596

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิระหวา่งกาลนี้ หน้า 9 จาก 29

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ) 
(แต่สอบทานแลว้) 



รบัรองว่าถูกตอ้ง  ลงชื่อ...................................................................กรรมการ 
หน้า 10 จาก 29 

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบแต่สอบทำนแล้ว) 
 
1.  ข้อมูลทัว่ไป 

  บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 กบั 
กระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2537  บรษิทัฯ มสี านกังานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที ่ 119  ถนนกาญจนวนิช  ต าบล         
ท่าขา้ม  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  และมสีาขา 1 แหง่ ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร เลขที ่ 30/32  หมู่ที ่1    
ต าบลโคกขาม  อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

  บรษิทัย่อย ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร เลขที ่ 30/32  หมูท่ี ่ 1  ต าบลโคกขาม  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมุทรสาคร 

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

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพช์นดิต่างๆ ดว้ยระบบออฟเซท็ และผลติบรรจุภณัฑจ์าก
กระดาษลกูฟูก กระดาษแขง็ 

 
2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิระหวา่งกาล 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อความ
สะดวกของผูอ้่านงบการเงนิทีไ่มคุ่น้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ ไดจ้ดัท าขึน้ในรปูแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง "การ
รายงานทางการเงนิระหว่างกาล" รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัช ี
และตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในเรื่องทีเ่กีย่วกบัการบญัช ีอย่างไรกต็ามบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ และงบกระแส
เงนิสด ในรปูแบบเช่นเดยีวกบังบการเงนิประจ าปี สว่นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลจดัท าเป็นแบบย่อ 

งบการเงนิระหว่างกาล ไดจ้ดัท าขึน้เพื่อใหข้อ้มลูเพิม่เตมิจากงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 งบการเงนิ
ระหว่างกาลนี้ มไิดร้วมขอ้มลูทางการเงนิทัง้หมดตามขอ้ก าหนดส าหรบังบการเงนิประจ าปี แต่เน้นการใหข้อ้มลูทีเ่ป็น
ปัจจบุนัเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มลูซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูทีไ่ดร้ายงานไปแลว้  
ดงันัน้งบการเงนิระหว่างกาลนี้ควรตอ้งอ่านควบคู่ไปกบังบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงนิระหว่างกาลแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกลุเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 
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2.  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวมระหว่างกาล 

งบการเงนิรวมระหว่างกาลนี้ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอืบรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
และไดจ้ดัท าขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงนิรวม ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งเกีย่วกบับรษิทัย่อยในระหว่างงวด 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 
3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม ่

3.1 การปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชใีหม่ระหว่างงวด 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุง (ฉบบัปรบัปรุง 2560) 
โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิส าหรบัปี สิน้สดุ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

มาตรฐานดงักล่าวขา้งตน้ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพื่อใหม้เีนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศโดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวาม การใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้
มาตรฐาน และการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิี้ไมม่ผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

มาตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ฉบบัปรบัปรุง 2560) ดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิ
ส าหรบังวดปัจจบุนัทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช ้

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้าก
สญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ ทีอ่ออกใหม่ซึง่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ และใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัไม่ไดน้ ามาถือปฏบิตักิ่อนวนัทีม่ผีล
บงัคบัใช ้หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งันี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่ 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรบัรูร้ายไดท้ัง้จ านวนทีร่บัรูแ้ละช่วงเวลาทีร่บัรู ้
โดยรายไดจ้ะรบัรูเ้มื่อ(หรอื ณ วนัที)่กจิการสง่มอบการควบคุมสนิคา้หรอืบรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ดว้ยมลูค่าของรายไดท้ี่กจิการ
คาดว่าจะไดร้บักจิการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้กบัสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญา
ทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอน
ส าหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่ ากบัลกูคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจ านวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนที่
กจิการคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้ง่มอบใหแ้ก่ลกูคา้ และก าหนดใหก้จิการตอ้งใช้
ดุลยพนิิจและพจิารณาขอ้เทจ็จรงิและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอนมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบันี้น ามาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัการรบัรูร้ายได้ ดงัต่อไปนี้ 
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3. กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการบญัชใีหมท่ีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไมม่ผีลบงัคบัใช้ (ต่อ) 

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

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2560) รายได ้– รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิารโฆษณา 

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

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อยู่ในระหว่างการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบันี้ต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาถอืปฏบิตั ิ

 
4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

งบการเงนิระหว่างกาลนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชแีละวธิกีารค านวณเช่นเดยีวกบัทีใ่ชใ้นงบการเงนิ ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 
5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

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

 ลกัษณะ     
 ความสมัพนัธ ์     
 และนโยบาย ด าเนินกจิการ อตัราสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ก าหนดราคา ประเภทธรุกจิ ประเทศ 30 ม.ิย.2561 31 ธ.ค.2560 

บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั 

1 ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 
  จากกระดาษทุกประเภท 

ญี่ปุ่ น 
 

- 
 

- 
 

บรษิทั สหกจิบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 2 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ ไทย 100 100 
บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอร ์ 
  เนชัน่แนล จ ากดั 

3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ ไทย - - 

GS Paper & Packaging Sdn Bhd. 3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ มาเลเซยี - - 
GS Paperboard Sdn Bhd. 3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ มาเลเซยี - - 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

 ลกัษณะ     
 ความสมัพนัธ ์     
 และนโยบาย ด าเนินกจิการ อตัราสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ก าหนดราคา ประเภทธรุกจิ ประเทศ 30 ม.ิย.2561 31 ธ.ค.2560 

บรษิทั ยเูน่ียน แอนด ์โอจ ิ 
  อนิเตอรแ์พค็ จ ากดั 

3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ ไทย - 
 

- 
 

Ojitex Haiphong Co., Ltd. 3 ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์ เวยีดนาม - - 
Oji Industrial Materials 
Management Co., Ltd. 

3 บรหิารจดัการ ญี่ปุ่ น - - 

Oji Asia Packaging Sdn Bhd. 3 บรหิารจดัการ มาเลเซยี - - 
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 ผลติกระดาษและจ าหน่าย 

  บรรจภุณัฑ ์
นิวซแีลนด ์ - - 

Trio Paper Mills Sdn Bhd. 3 ผลติกระดาษและจ าหน่าย  
  บรรจภุณัฑ ์

มาเลเซยี - - 

Kyokuyo Pulp & Paper Co., Ltd. 3 ซือ้มาขายไป ญี่ปุ่ น - - 
Oji Myanmar Packaging Co., Ltd. 3 ผลติกระดาษและจ าหน่าย 

  บรรจภุณัฑ ์
พมา่ - - 

 
ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายการก าหนดราคา กบับรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้.- 

1. เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทัฯ คดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในอตัรารอ้ยละ 0.20 
ต่อปี ของจ านวนเงนิกูค้งเหลอืในแต่ละไตรมาส (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อขอ้ 14 และ
ขอ้ 16 ประกอบ) 

2. เป็นบรษิทัย่อย  บรษิทัฯ ก าหนดราคาซือ้ขายวตัถุดบิและเครื่องจกัร โดยใชต้น้ทุนบวกอตัราผลตอบแทนทีต่กลง
ร่วมกนั ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ถงึ 15  

3. เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในกลุ่มเดยีวกนั  ซือ้และขายสนิคา้ส าเรจ็รปูและวตัถุดบิ 
ในราคาตลาด ส าหรบัค่าบรหิารจดัการและค่าทีป่รกึษา เรยีกเกบ็ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัใหญ่     
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 313,389.64 349,060.95 41,884.91 49,024.64 

บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากขายและบรกิาร - - 24,390.60 128,045.54 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู - - 1,765,250.15 1,053,403.84 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

รายไดจ้ากขายและบรกิาร 340,435.00 180,088.00 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 88,910,430.79 17,713,342.64 52,423,628.55 3,496,236.30 
ค่าบรหิารจดัการ 85,736.02 208,834.67 85,736.02 208,834.67 
 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

บริษทัใหญ่     
ค่าธรรมเนียมค ้าประกนั 635,373.16 658,524.01 88,241.06 98,832.85 

บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากขายและบรกิาร - - 24,390.00 213,724.89 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู - - 2,998,522.15 1,817,393.54 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

รายไดจ้ากขายและบรกิาร 582,425.00 533,948.00 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 149,735,898.71 27,426,727.06 84,521,354.60 7,904,961.90 
ค่าบรหิารจดัการ 222,159.49 419,067.12 222,159.49 419,067.12 
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5.  รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร 

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

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 5,083,375.00 5,163,555.00 3,178,317.40 3,193,439.00 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 161,187.00 166,935.00 66,863.00 87,855.00 

รวม 5,244,562.00 5,330,490.00 3,245,180.40 3,281,294.00 
 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 10,070,729.04 11,006,004.35 6,417,468.98 6,983,428.35 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 322,370.00 333,870.00 133,724.00 175,708.00 

รวม 10,393,099.04 11,339,874.35 6,551,192.98 7,159,136.35 
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5. รำยกำรธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
ลกูหนี้การคา้     
บรษิทัย่อย - - 26,097.30 459,539.86 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 259,127.25 57,780.00 - - 

รวมลกูหนี้การคา้ 259,127.25 57,780.00 26,097.30 459,539.86 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้     
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,247,285.58 - - - 
เงนิทดรองจ่าย     
บรษิทัใหญ่ - 988.00 - - 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 1,506,412.83 58,768.00 26,097.30 459,539.86 

 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
เจา้หนี้การคา้     
บรษิทัย่อย - - 1,240,619.70 265,816.03 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - ในประเทศ 1,061,759.94 1,048,283.28 - - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - ต่างประเทศ 87,934,752.07 39,361,536.49 52,138,826.51 24,372,692.69 

รวมเจา้หนี้การคา้  88,996,512.01 40,409,819.77 53,379,446.21 24,638,508.72 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     
บรษิทัใหญ่ 313,389.64 320,127.01 41,884.91 49,057.52 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 85,736.02 375,161.95 85,736.02 375,161.95 

รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 399,125.66 695,288.96 127,620.93 424,219.47 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 89,395,637.67 41,105,108.73 53,507,067.14 25,062,728.19 

 
เรือ่งอ่ืนๆ 

บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นวงเงนิจ านวน 200 ลา้นบาท และ 700 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 
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6.  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 
ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั     
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัย่อย - - 26,097.30 459,539.86 

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 259,127.25 57,780.00 - - 

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น - ในประเทศ 187,051,874.71 157,395,005.53 93,935,220.62 83,804,028.91 
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น - ต่างประเทศ - 210,255.00 - - 

ตัว๋เงนิรบั 2,289,533.67 1,999,951.02 - - 

รวม 189,600,535.63 159,662,991.55 93,961,317.92 84,263,568.77 

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

รวมลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 184,601,927.78 154,664,383.70 90,639,406.05 80,941,656.90 

ลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น     
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 6,097,073.57 3,264,345.48 2,462,406.52 1,644,003.18 

เงนิมดัจ า 9,771,112.20 - 9,771,112.20 - 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 549,898.72 248,905.00 549,898.72 248,905.00 

ลกูหนี้อื่น 1,027,088.41 1,486,817.69 959,588.53 1,045,367.69 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้     
เงนิ- บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,247,285.58 - - - 

เง ิ - บรษิทัอื่น 107,541.90 - - - 
เงนิทดรองจ่าย - บรษิทัใหญ่ - 988.00 - - 

เงนิทดรองจ่าย - บรษิทัทีอ่ื่น 842,592.05 895,110.05 245,500.00 526,254.00 

รวมลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 19,642,592.43 5,896,166.22 13,988,505.97 3,464,529.87 
รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้ 
    หมุนเวยีนอื่น - สทุธ ิ 204,244,520.21 160,560,549.92 104,627,912.02 84,406,186.77 
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6.  ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั ซึง่มยีอดคงเหลอื แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 183,462,891.37 120,507,067.96 89,500,369.64 79,257,701.33 

ลกูหนี้ทีค่า้งช าระ 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 1,139,036.41 34,157,315.74 1,139,036.41 1,683,955.57 

มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  - - - - 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - - - 

มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 

รวม 189,600,535.63 159,662,991.55 93,961,317.92 84,263,568.77 

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

ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 184,601,927.78 154,664,383.70 90,639,406.05 80,941,656.90 

 
รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,998,607.85 4,931,058.12 3,321,911.87 3,321,911.87 
บวก ตัง้เพิม่ในระหว่างงวด - 67,549.73 - - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 4,998,607.85 4,998,607.85 3,321,911.87 3,321,911.87 

 
7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 16,388,785.93 13,042,779.27 6,248,995.64 5,009,035.99 
งานระหว่างท า 26,611,098.99 14,495,664.49 3,768,701.99 3,197,556.11 
วตัถุดบิ 127,370,755.99 148,204,296.36 64,357,811.16 77,697,428.78 
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 5,547,602.49 4,072,627.27 2,974,924.63 2,340,244.20 
อะไหล ่ 11,249,707.26 8,144,118.26 8,340,138.38 7,541,421.19 
สนิคา้ระหว่างทาง 22,722,560.78 11,036,234.14 16,827,451.66 10,059,520.68 
รวม 209,890,511.44 198,995,719.79 102,518,023.46 105,845,206.95 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ (1,955,068.89) (2,319,423.15) - - 

รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 207,935,442.55 196,676,296.64 102,518,023.46 105,845,206.95 
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7. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 2,319,423.15 4,723,003.36 - - 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างงวด 1,401,545.33 457,480.59 - - 
หกั   โอนกลบัระหว่างงวด (1,765,899.59) (2,861,060.80) - - 

คงเหลอืปลายปี 1,955,068.89 2,319,423.15 - - 

 
8.   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 

  หน่วย : บาท 
เงนิลงทุน 

เงนิปันผลรบั 
ระหว่างงวด 

ทุนช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วน(รอ้ยละ) 
ของเงนิลงทุน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วธิรีาคาทุน 

บรษิทั 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 31 ธ.ค. 60 30 ม.ิย. 61 30 ม.ิย. 60 
บรษิทัย่อย         
บรษิทั สหกจิ 
  บรรจุภณัฑ ์จ ากดั 600 600 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 

 
9.  เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน - สุทธิ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 3,864,961.60 6,064,093.84 1,859,620.27 3,611,740.43 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหว่างงวด 300,000.00 1,457,550.00 180,000.00 293,550.00 
หกั   รบัคนืระหว่างงวด (1,492,859.77) (3,656,682.24) (846,508.09) (2,045,670.16) 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 2,672,101.83 3,864,961.60 1,193,112.18 1,859,620.27 
หกั   สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี       (1,804,360.62) (2,528,688.12) (915,311.78) (1,295,302.01) 

ยอดคงเหลอืปลายปี - สทุธ ิ 867,741.21 1,336,273.48 277,800.40 564,318.26 
 
เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ ใหกู้โ้ดยการท าสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR+1.5 ต่อปี ค ้าประกนัโดยพนกังาน
ทีม่อีายงุานไมต่ ่ากว่า 3 ปี 
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10.  อสงัหำริมทรพัยเ์พือ่กำรลงทนุ - สุทธิ 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย.-  

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - ทีด่นิ  
ราคาทุน 17,475,660.00 17,475,660.00 - - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ (3,176,910.00) (3,176,910.00) - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 

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

11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

รายการเปลีย่นแปลงของบญัชทีีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ - สทุธ ิส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561
สรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561 838,969,705.29 130,994,905.99 
บวก ซือ้เพิม่ระหว่างงวดทีร่าคาทุน 817,392.93 739,693.07 
 รบัโอนทรพัยส์นิระหว่างงวด 245,000.00 - 
หกั จ าหน่ายระหว่างงวดทีม่มีลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัทีจ่ าหน่าย (465,717.10) (5.00) 
หกั ค่าเสือ่มราคาส าหรบังวด (28,087,085.85) (7,405,742.78) 

มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 811,479,295.27 124,328,851.28 

 
11.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจา่ยซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุนจ านวนเงนิ 0.82 ลา้นบาท 

ส าหรบังบการเงนิรวม และ 0.74 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ 

11.2 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดน้ าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นินัน้ และเครื่องจกัรบางสว่นไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนั
วงเงนิสนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลอย่างย่อขอ้ 16 โดยมรีาคา
ทุนจ านวนเงนิ 648.71 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 501.18 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุน
จ านวนเงนิ 133.43 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 81.94 ลา้นบาท ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) 
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12.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ย 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์     
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนตน้ปี - สทุธ ิ 10,489,486.61 13,034,930.93 3,765,238.37 4,715,933.32 
บวก ซือ้ระหว่างงวด - 548,000.00 - 240,000.00 
หกั ค่าตดัจ่ายส าหรบังวด (1,545,976.16) (3,093,444.32) (602,420.99) (1,190,694.95) 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนสิน้ปี - สทุธ ิ 8,943,510.45 10,489,486.61 3,162,817.38 3,765,238.37 
 
13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5,772,666.72 5,702,222.59 2,940,417.01 2,346,845.53 

 
13.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงันี้.- 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2561 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบังวดใน 
ณ วนัที ่30 
ม.ิย. 2561  

ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 986,211.62 - - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 463,884.69 (72,870.93) - 391,013.76 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน 6,504,962.56 315,449.67 - 6,820,412.23 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,381.99 - - 635,381.99 

รวม 8,590,440.86 242,578.74 - 8,833,019.60 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,888,218.27) (172,134.61) - (3,060,352.88) 

สทุธ ิ 5,702,222.59 70,444.13 - 5,772,666.72 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

13.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงันี้.- (ต่อ) 

 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม 

 
ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2560 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบังวดใน 
ณ วนัที ่30 
ม.ิย. 2560  

ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 986,211.62 - - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 944,600.66 (262,289.87) - 682,310.79 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน 6,598,351.11 321,157.60 - 6,919,508.71 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 635,381.99 - - 635,381.99 

รวม 9,164,545.38 58,867.73 - 9,223,413.11 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,567,982.73) (240,230.10) - (2,808,212.83) 

สทุธ ิ 6,596,562.65 (181,362.37) - 6,415,200.28 

 
 หน่วย : บาท 
 งบเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2561 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบังวดใน 
ณ วนัที ่30 
ม.ิย. 2561 

 ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 664,382.37 - - 664,382.37 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน 3,444,442.54 
 

207,215.06 - 3,651,657.60 

รวม 4,108,824.91 207,215.06 - 4,316,039.97 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,761,979.38) 386,356.42 - (1,375,622.96) 

สทุธ ิ 2,346,845.53 593,571.48 - 2,940,417.01 
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 

13.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างงวด มดีงันี้.- (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 

 งบเฉพาะกจิการ 

 
ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2560 

บนัทกึเป็นรายได(้รายจ่าย)ส าหรบังวดใน 
ณ วนัที ่30 
ม.ิย. 2560  

ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 664,382.37 - - 664,382.37 
ประมาณการหนี้สนิส าหรบั

ผลประโยชน์พนกังาน 3,353,827.61 
 

157,702.00 - 3,511,529.61 

รวม 4,018,209.98 157,702.00 - 4,175,911.98 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,567,982.73) 318,260.96 - (2,249,721.77) 

สทุธ ิ 1,450,227.25 475,962.96 - 1,926,190.21 
 
13.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด สรุปไดด้งันี้.- 

 หน่วย : บาท 
 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2560 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบังวด 46,363.69 (1,070,266.71) 46,363.69 (1,070,266.71) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่าง
ชัว่คราว   140,857.10 (215,928.93) 271,390.78 218,495.21 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ 187,220.79 (1,286,195.64) 317,754.47 (851,771.50) 

 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560  ปี 2561 ปี 2560 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบังวด (152,279.12) (1,968,380.55) (152,279.12) (1,968,380.55) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่าง
ชัว่คราว   70,444.13 (181,362.37) 593,571.48 475,962.96 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (81,834.99) (2,149,742.92) 441,292.36 (1,492,417.59) 
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14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 
  หน่วย : บาท 

 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
30 ม.ิย. 
2561 

31 ธ.ค. 
2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี MOR MOR - - - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2.20 2.20  258,700,000.00 256,460,000.00 78,000,000.00 88,000,000.00 
ทรสัตร์ซีที 1.62 1.62 - 2.30 - 9,680,702.53 - 7,531,905.99 
รวม   258,700,000.00 266,140,702.53 78,000,000.00 95,531,905.99 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยห์น่ึงแหง่ ในรูปตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

 วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งต้นค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้ง และเครื่องจกัรบางสว่นของบรษิทัฯ และ   
บรษิทัยอ่ย และค ้าประกนัโดย บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 

 
15. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 

เจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงนิจา่ย     
เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัยอ่ย - - 1,240,619.70 265,816.03 
เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
เจา้หน้ีการคา้ -  - ในประเทศ                           1,061,759.94 1,048,283.28 - - 
เจา้หน้ีการคา้ -  - ต่างประเทศ 87,934,752.07 39,361,536.49 52,138,826.51 24,372,692.69 

รวม 88,996,512.01 40,409,819.77 53,379,446.21 24,638,508.72 
เจา้หน้ีการคา้ - บรษิทัอื่น - ในประเทศ 61,554,187.75 64,117,928.98 25,422,066.39 32,618,057.13 
 -  ต่างประเทศ 396,667.48 659,407.53 396,667.48 334,515.88 
ตัว๋เงนิจา่ย 97,355.00 49,550.75 - - 

รวม 62,048,210.23 64,826,887.26 25,818,733.87 32,952,573.01 

รวมเจา้หน้ีการคา้และตัว๋เงนิจา่ย 151,044,722.24 105,236,707.03 79,198,180.08 57,591,081.73 
เจา้หน้ีหมุนเวยีนอื่น     
เจา้หน้ีอื่น - บรษิทัอื่น 5,257,113.74 4,807,033.54 3,338,422.89 2,759,764.99 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย - บรษิทัใหญ่ 313,389.64 320,127.01 41,884.91 49,057.52 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย  - บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนั 85,736.02 375,161.95 85,736.02 375,161.95 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจ่าย - บรษิทัอื่น 10,462,085.78 8,298,459.15 2,817,427.61 2,760,184.71 
โบนสัคา้งจ่าย 7,215,576.12 - 3,858,526.20 - 
เจา้หน้ีคา่ทรพัยส์นิ - 3,775,161.39 - 1,510,506.39 
รายไดร้บัล่วงหน้า 455,354.72 626,440.12 275,281.21 226,870.41 

รวมเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 23,789,256.02 18,202,383.16 10,417,278.84 7,681,545.97 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น 174,833,978.26 123,439,090.19 89,615,458.92 65,272,627.70 
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16. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - สุทธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 383,899,900.00 430,000,000.00 - - 
บวก กูเ้พิม่ระหว่างงวด - - - - 
หกั   ช าระคนืระหว่างงวด (30,733,400.00) (46,100,100.00) - - 
รวม 353,166,500.00 383,899,900.00 - - 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (61,466,800.00) (61,466,800.00) - - 

รวมเงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธ ิ 291,699,700.00 322,433,100.00 - - 

 
บรษิทัย่อย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงันี้.- 

 
วงเงนิ วตัถุประสงค ์

อตัรา
ดอกเบีย้ การผอ่นช าระ ครบก าหนด 

หลกัทรพัย ์
ค ้าประกนั 

430 ลา้นบาท จา่ยช าระคนื
เงนิกูย้มื
ระยะสัน้ 

คงทีร่อ้ยละ 
4.77 

จา่ยช าระคนืเงนิตน้เป็นรายไตรมาสๆ ละ 
15,366,700 บาท เริม่ช าระเงนิต้นงวด
แรกในวนัที ่30 มถิุนายน 2560 และจา่ย
ช าระดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส เริม่จา่ย
ช าระงวดแรกสิน้เดอืนมถิุนายน 2557 

ภายในวนัที ่29 
มถิุนายน 2567 

บรษิทัใหญ่ล าดบั
สงูสดุ 

 
17.  ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน - สุทธิ 

การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่
30 มถุินายน 2561 ประกอบดว้ย.- 

  หน่วย : บาท 

  งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ 

เฉพาะกจิการ 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 2561   33,167,378.00 17,525,159.00 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั   1,525,536.00 811,993.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้   413,994.00 220,814.00 
กลบัรายการประโยชน์พนกังานลาออกส าหรบังวด   (331,378.00) - 
ผลประโยชน์พนกังานทีจ่่ายจรงิส าหรบังวด   (673,469.00) (299,678.00) 
มลูค่าตามบญัช ีณ วนัที ่30 มถุินายน 2561    34,102,061.00 18,258,288.00 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   (179,686.00) (179,686.00) 

ประมาณการหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน - สทุธ ิ  33,922,375.00 18,078,602.00 
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18. เงินปันผลจ่ำย 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่ 27 เมษายน 2561 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากการ
ด าเนินงานในปี 2560 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.028 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 8.40 ลา้นบาท ซึง่ไดม้ี
การจ่ายเงนิปันผลแลว้ในวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 

 
19. สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน 

บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุนส าหรบัการผลติกล่องกระดาษ เลขที ่2186(2)/2554 เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2554 บรษิทัฯ เริม่ใชส้ทิธิ
ดงักล่าว ในปี 2557 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการสง่เสรมิการลงทุนทีส่ าคญั มดีงันี้.- 
1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ
2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

มกี าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 
3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิ และวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติ

เพื่อสง่ออกเป็นระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิฯ 
4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25  ของเงนิลงทุนนอกเหนือ

การหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และสว่นที่
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 

 หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิรวม 

ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 
กจิการทีไ่ดร้บั 
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ไดร้บั 
การสง่เสรมิ รวม 

รายไดร้วม 64,592 483,876 548,468 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (63,610) (478,404) (542,014) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (259) (12,138) (12,397) 
ภาษเีงนิได ้ - (82) (82) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบังวด 723 (6,748) (6,025) 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 723 (6,748) (6,025) 
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19. สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2561 
กจิการทีไ่ดร้บั 
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ไดร้บั 
การสง่เสรมิ รวม 

รายไดร้วม 64,592 195,920 260,512 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (63,610) (196,357) (259,967) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (259) (784) (1,043) 
ภาษเีงนิได ้ - 441 441 
ก าไร(ขาดทุน) สทุธสิ าหรบังวด 723 (780) (57) 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - - - 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 723 (780) (57) 
 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี้ คอื 
1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 
2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 
20. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบังวด ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบังวด ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทั
ฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัทีถ่อืโดยบุคคล ภายนอกที่
ออกในระหว่างงวด โดยแสดงการค านวณดงันี้ 

 ส าหรบังวดสามเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้    
  ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 

(4,318,236.23) (2,430,369.76) 
 
(1,001,330.55) 5,570,286.73 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ 
(หน่วย : หุน้) 

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  
  (หน่วย : บาทต่อหุน้) 

(0.014) (0.008) (0.003) 0.019 
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20. ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน (ต่อ) 

 ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้    
  ของบรษิทั (ขัน้พืน้ฐาน) (หน่วย : บาท) 

(6,024,686.66) (9,084,805.81) (56,946.01) 9,708,096.10 

จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ 
(หน่วย : หุน้) 

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน  
  (หน่วย : บาทต่อหุน้) 

(0.020) (0.030) (0.000) 0.032 

 
21. ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนงำนด ำเนินงำน 

ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสนิใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของสว่นงาน ทัง้นี้ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทั คอื กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในสว่นงานธุรกจิเดยีว คอื ผลติกล่องกระดาษ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศไทยเทา่นัน้ ดงันัน้ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ และ    
บรษิทัย่อยมสีว่นงานทางภมูศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้รายได ้ ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานทางธุรกจิและสว่นงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้
 

22.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ 

22.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจกัร ดงันี้.- 

 สกุลเงนิ 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 
บรษิทัใหญ่ USD 468,020.00 - 
 JPY 26,600,000.00 - 
บรษิทัย่อย USD - 31,500.00 
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22.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึน้ (ต่อ) 

22.2  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัอยู่กบัธนาคาร ดงันี้.- 

 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 
บาท เหรยีญสหรฐั บาท เหรยีญสหรฐั 

เลตเตอรอ์อฟเครดติ   
บรษิทัใหญ่ - 10,020.89 - 21,262.85 
บรษิทัย่อย - 64,997.89 - 41,893.20 
ภาระผกูพนัตามหนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ  
บรษิทัใหญ่ 6,728,400.00 - 6,728,400.00 - 
บรษิทัย่อย 7,186,024.00 - 7,186,024.00 - 

 
22.3 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดท้ าสญัญาเช่ารถยนตแ์ละเครื่องถ่ายเอกสาร โดยมรีะยะเวลาการเช่า 3 - 4 ปี นบัจากวนัทีใ่น
สญัญารายจ่ายค่าเช่าทีบ่รษิทัฯ ตอ้งจ่ายในอนาคตมดีงัต่อไปนี้ 

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม งบเฉพาะกจิการ 

30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ิย. 2561 31 ธ.ค. 2560 
ไม่เกนิ 1 ปี 1,997,107.10 2,246,673.83 1,052,880.00 1,052,880.00 
เกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,079,120.00 2,439,271.33 1,579,320.00 1,509,128.00 

 
23.  กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ในงบการเงนิรวมแสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 1.95 : 1 และ 
1.86 : 1  และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.32 : 1 และ 0.31 : 1 ตามล าดบั  

 
24. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2561  
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