รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เสนอ

ผูถ้ อื หุน้ บริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จำกัด (มหำชน)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของ บริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จำกัด (มหำชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม และงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉพำะกิจกำร และงบกระแส
เงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร
รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
และฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และผลกำร
ดำเนินงำนรวมและเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำร สำหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีค่ วร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระ
จำกกลุ่มบริษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีท่กี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ติ ำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ
ซึง่ เป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทข่ี ้ำพเจ้ำได้รบั เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น
แยกต่ำงหำกสำหรับเรื่องเหล่ำนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต (ต่อ) -2เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (ต่อ)
ข้ำพเจ้ำได้ป ฏิบ ัติงำนตำมควำมรับ ผิดชอบที่ได้กล่ ำวไว้ในส่ ว นของควำมรับ ผิดชอบของผู้ส อบบัญ ชีต่ อ กำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย
กำรปฏิบ ัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมถึงวิธกี ำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ข ดั ต่ อข้อ เท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผลของวิธกี ำรตรวจสอบของ
ข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธกี ำรตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม
ข้ำพเจ้ำได้กำหนดเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมทัง้ วิธกี ำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรือ่ งดังต่อไปนี้
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้อ 9 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อยจำนวนเงิน 500.10 ล้ำนบำท ซึง่ มี
สัดส่วนคิดเป็ นร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษทั ย่อยดังกล่ำวมีผลขำดทุนต่อเนื่อง ปัจจัยนี้ทำให้
ผูบ้ ริหำรประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชีข้ องกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยดังกล่ำว
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ พิจำรณำเกีย่ วกับกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย โดยกำร
ประมำณมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนจำกมูลค่ำจำกกำรใช้โดยกำรประมำณจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดทีค่ ำดว่ำจะได้รบั ในอนำคต
จำกกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ซึ่งใช้ดุลยพินิจในกำรกำหนดข้อสมมติท่มี นี ยั สำคัญโดยผูบ้ ริหำร ดังนัน้ เรื่องดังกล่ำวจึงเป็ น
เรื่องสำคัญต่อกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
วิธกี ำรตรวจสอบทีส่ ำคัญของข้ำพเจ้ำคือ
 กำรประเมิน สอบถำมฝ่ ำยบริหำร และทำควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกระบวนกำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรระบุกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ในบริษทั ย่อย กำรจัดทำประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดและกำรอนุมตั ิโดยฝ่ ำยบริหำร
 กำรประเมินควำมสมเหตุสมผลของข้อสมมติทส่ี ำคัญที่ผบู้ ริหำรใช้ในกำรประมำณกำรกำไรในอนำคตและประมำณกำร
มูลค่ำกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รบั ในอนำคตของบริษทั ย่อย โดยพิจำรณำเปรียบเที ยบกับแหล่งข้อมูลภำยในและ
ภำยนอก และพิจำรณำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิจำกผู้บริหำรเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนที่
เกิดขึน้ จริงและพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสมมติทส่ี ำคัญ เพื่อประเมินควำมน่ำเชื่อถือของประมำณกำรของผูบ้ ริหำร
 ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ข้ำพเจ้ำได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต
จำกผูบ้ ริหำรและได้สอบถำมผูบ้ ริหำรและทดสอบควำมถูกต้องของกำรคำนวณ
 พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
จำกกำรตรวจสอบข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำพบว่ำกำรทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีควำมสมเหตุสมผลตำมหลักฐำน
และสถำนกำรณ์ทม่ี อี ยู่

รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต (ต่อ) -3ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริษทั แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีทอ่ี ยู่ในรำยงำนนัน้ ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจำปี จะถูกจัดเตรียมให้ขำ้ พเจ้ำภำยหลังวันที่
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังกล่ำว ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้
ควำมเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกีย่ วเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำ
ข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งทีม่ สี ำระสำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกับควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั จำกกำรตรวจสอบ
ของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผมู้ หี น้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มกี ำรดำเนินกำรแก้ไข
ข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อข้อเท็จจริงทีเ่ หมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ผูบ้ ริหำรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในทีผ่ บู้ ริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทั ใน
กำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี
สำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหำรมีควำมตัง้ ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำน
ต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลมีหน้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั

รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต (ต่อ) -4ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมันอย่
่ ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมันอย่
่ ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมันในระดั
่
บสูง
แต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบ ัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็ นสำระสำคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญ
เมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุ กรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง


ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั งิ ำนตำมวิธกี ำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่เี พียงพอและเหมำะสมเพื่อ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงทีไ่ ม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยง
ทีเ่ กิดจำกข้อผิดพลำดเนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตัง้ ใจละเว้น
กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน



ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ำรตรวจสอบทีเ่ หมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั



ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ผี บู้ ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทำขึน้ โดยผูบ้ ริหำร



สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนิน งำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำน
กำรสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนทีม่ สี ำระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่อี ำจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุปว่ำมี
ควำมไม่แน่ นอนทีม่ สี ำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ โดยให้ขอ้ สังเกตถึงกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษทั ต้องหยุด
กำรดำเนินงำนต่อเนื่อง



ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบทีท่ ำให้มกี ำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตำมทีค่ วรหรือไม่

รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต (ต่อ) -5ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ (ต่อ)


ได้รบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่เี หมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับ ข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่ม บริษทั หรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อแสดงควำมเห็นตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบ
ต่อกำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผู้รบั ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
ต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ส่อื สำรกับผู้มหี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขต และช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มนี ยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มนี ัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
หำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผู้มหี น้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำม
เป็ นอิสระและได้ส่อื สำรกับ ผู้มีหน้ำที่ในกำรกำกับ ดูแลเกี่ย วกับควำมสัมพันธ์ทงั ้ หมด ตลอดจนเรื่อ งอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำ
มีเหตุผลทีบ่ ุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่องที่ส่อื สำรกับผู้มหี น้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พจิ ำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่มนี ยั สำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำย
เรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกีย่ วกับเรื่องดังกล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ทย่ี ำกทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรือ่ งดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำร
ดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีทร่ี บั ผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้ คือ นำงสำววันเพ็ญ อุ่นเรือน

( นำงสำววันเพ็ญ อุ่นเรือน )
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 7750

บริษทั สำนักงำนปี ตเิ สวี จำกัด
8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวิภำวดีรงั สิต 44
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

55,822,451.07

69,003,279.51

20,073,417.41

35,288,507.92

5.2 และ 7

271,810,649.31

220,023,335.85

135,746,802.98

120,894,872.10

8

253,411,834.41

164,605,598.07

128,444,777.43

73,456,083.05

10,925.67

260,507.57

10,609.99

250,283.63

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

295,834.45

267,794.78

76,520.07

19,888.59

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

581,351,694.91

454,160,515.78

284,352,127.88

229,909,635.29

500,100,399.40

500,100,399.40

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

9

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ

-

114,510.04

-

33,143.00

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ

10

14,298,750.00

14,298,750.00

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

11

820,517,254.37

773,943,732.60

229,004,389.71

182,757,948.84

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ - สุทธิ

12.1

769,965.32

1,790,821.55

306,331.99

979,463.26

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

13

3,876,492.56

608,400.27

2,774,159.34

140,782.82

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

6,813,548.20

7,940,908.19

6,663,067.78

7,242,791.13

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

693,238.65

669,095.92

417,046.43

392,903.70

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

846,969,249.10

799,366,218.57

739,265,394.65

691,647,432.15

1,428,320,944.01

1,253,526,734.35

1,023,617,522.53

921,557,067.44

รวมสิ นทรัพย์

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 1 จาก 56

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

15

-

18,000,000.00

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่

5.2 และ 16

196,024,836.08

108,714,983.39

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

61,466,800.00

61,466,800.00

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

12.2

677,915.17

1,025,475.88

5.2

420,000,000.00

320,000,000.00

6,604,519.09

4,916,863.73

6,604,519.09

4,916,863.73

2,296,552.00

1,206,147.00

1,434,723.00

723,465.00

เงินปั นผลค้างจ่าย

20,535,329.42

20,535,329.42

20,535,329.42

20,535,329.42

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่

2,822,368.48

3,080,825.68

877,605.47

1,080,078.68

รวมหนี้สนิ หมุนเวียน

710,428,320.24

538,946,425.10

126,227,567.96

109,565,840.71

96,456,725.63

18,000,000.00
63,629,814.40

ส่วนของหนี้สนิ ทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

เงินกูร้ ะยะสันจากบริ
้
ษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย

318,665.35
-

680,289.48
-

ประมาณการหนี้สนิ หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

18

หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

17

76,565,900.00

138,032,700.00

-

-

หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

12.2

122,973.52

800,888.69

-

18

45,401,890.00

49,310,737.00

31,175,402.00

31,354,670.00

รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน

122,090,763.52

188,144,325.69

31,175,402.00

31,673,335.35

รวมหนี้ สิน

832,519,083.76

727,090,750.79

157,402,969.96

141,239,176.06

318,665.35

ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 2 จาก 56

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

(20,490,857.86)

(84,282,526.78)

260,692,093.65

176,812,663.42

7,917,816.51

2,343,608.74

(2,852,442.68)

(4,869,673.64)

595,801,860.25

526,435,983.56

866,214,552.57

780,317,891.38

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย

19.1

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

-

-

-

-

595,801,860.25

526,435,983.56

866,214,552.57

780,317,891.38

1,428,320,944.01

1,253,526,734.35

1,023,617,522.53

921,557,067.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน้า 3 จาก 56

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2563

รายได้จากการขายและการให้บริการ

5.1

1,274,969,762.94

1,205,752,315.96

710,851,305.45

675,157,853.86

รายได้อ่นื

5.1

2,005,038.32

5,153,863.15

1,063,921.22

1,102,796.56

1,276,974,801.26

1,210,906,179.11

711,915,226.67

676,260,650.42

1,071,714,092.15

1,000,806,728.21

562,618,351.03

528,650,293.61

47,791,290.69

44,516,417.11

19,530,889.06

19,674,987.87

70,208,949.11

63,295,007.33

33,881,870.93

35,421,902.65

1,189,714,331.95

1,108,618,152.65

616,031,111.02

583,747,184.13

87,260,469.31

102,288,026.46

95,884,115.65

92,513,466.29

(11,884,080.77)

(14,972,188.25)

(78,358.25)

(404,876.68)

75,376,388.54

87,315,838.21

95,805,757.40

92,108,589.61

(11,584,719.62)

(10,316,266.77)

(11,926,327.17)

(9,333,305.10)

63,791,668.92

76,999,571.44

83,879,430.23

82,775,284.51

5,574,207.77

(109,109.66)

2,017,230.96

(1,781,800.56)

69,365,876.69

76,890,461.78

85,896,661.19

80,993,483.95

63,791,668.92

76,999,571.44

0.280

0.276

รำยได้

รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

5.1

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

5.1

รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ต้นทุนทางการเงิน

5.1

กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

14.2

กำไรสุทธิ สำหรับปี
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีก่ าหนดไว้ - สุทธิจากภาษี

14.2 และ 18

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่งกำไรสุทธิ สำหรับปี
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

-

กำไรสุทธิ สำหรับปี

-

63,791,668.92

76,999,571.44

69,365,876.69

76,890,461.78

กำรแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม

-

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

-

69,365,876.69

76,890,461.78

0.213

0.257

กำไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐำน (บำท : หุ้น)
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หน้า 4 จาก 56

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวม
องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น

กำไร(ขำดทุน)สะสม

ผลกำไร(ขำดทุน)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่

จัดสรรเพือ่ เป็ น

และชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

สำรองตำมกฎหมำย

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
(161,282,098.22)

ของผลประโยชน์พนักงำน
2,452,718.40

รวม
449,545,521.78

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรสุทธิ

-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

-

-

-

76,999,571.44
-

-

76,999,571.44

(109,109.66)

(109,109.66)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

(84,282,526.78)

2,343,608.74

526,435,983.56

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรสุทธิ

-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

63,791,668.92
(20,490,857.86)

-

63,791,668.92

5,574,207.77

5,574,207.77

7,917,816.51

595,801,860.25

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หน้ำ 5 จำก 56

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุ้น (ต่อ)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น

กำไร(ขำดทุน)สะสม

ผลกำไร(ขำดทุน)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่

จัดสรรเพือ่ เป็ น

และชำระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น

สำรองตำมกฎหมำย

ที่ยงั ไม่ได้จดั สรร

ของผลประโยชน์พนักงำน

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

94,037,378.91

(3,087,873.08)

รวม
699,324,407.43

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรสุทธิ

-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

-

-

-

82,775,284.51
-

-

82,775,284.51

(1,781,800.56)

(1,781,800.56)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

176,812,663.42

(4,869,673.64)

780,317,891.38

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรสุทธิ

-

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

300,000,000.00

278,374,901.60

30,000,000.00

83,879,430.23
260,692,093.65

-

83,879,430.23

2,017,230.96

2,017,230.96

(2,852,442.68)

866,214,552.57

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

หน้ำ 6 จำก 56

บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2563

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

75,376,388.54

87,315,838.21

95,805,757.40

92,108,589.61

56,471,398.33

57,838,495.46

13,936,253.04

14,178,611.95

3,315,453.65

297,573.48

1,208,152.00

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

11 และ 12.1

ค่าตัดจาหน่ ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

13

611,557.71

โอนสินทรัพย์ไปเป็ นค่าใช้จ่าย

11

215,595.81

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้

7

1,115,594.00

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ - หนี้สญ
ู

7

3,321,911.87

-

3,321,911.87

-

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (โอนกลับ)

7

(3,321,911.87)

-

(3,321,911.87)

-

ค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพ

8

2,692,934.08

2,294,671.03

ค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพ(โอนกลับ)

8

(3,229,506.88)

(2,192,159.82)

ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์

11

5,555,726.98

-

215,595.81
-

(108,694.92)
-

-

787,724.91
(515,861.14)
-

(กาไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ

(145,194.59)

(2,427,336.33)

(145,194.59)

(9,409.33)

(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้

(369,266.86)

(394,628.29)

(154,510.28)

(166,810.30)

6,264,861.37

5,370,594.99

3,807,285.37

3,037,717.00

(60,834.00)

(70,927.24)

(29,181.04)

(51,816.07)

11,884,080.77

14,972,188.25

78,358.25

404,876.68

156,383,335.26

166,022,189.91

113,703,242.52

110,981,775.31

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอืน่

(66,515,028.46)

(32,683,158.48)

(16,094,020.88)

(18,204,800.13)

สินค้าคงเหลือ

(88,269,663.54)

2,984,684.57

(54,879,999.46)

(3,578,729.40)

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

(28,039.67)

(15,927.39)

(56,631.48)

12,942.31

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

(24,142.73)

250,630.80

(24,142.73)

(82,222.43)

86,920,991.60

(7,907,942.31)

32,245,747.91

1,796,358.05

(258,457.20)

1,384,393.84

(202,473.21)

373,539.11

(2,115,543.67)

(4,504,316.05)

(753,756.67)

(3,057,176.70)

เงิ นสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดำเนิ นงำน

86,093,451.59

125,530,554.89

73,937,966.00

88,241,686.12

จ่ายดอกเบีย้

(11,816,798.28)

(15,168,347.67)

(52,147.73)

(348,746.57)

จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(10,163,256.20)

(8,359,648.77)

(10,163,256.20)

(8,359,648.77)

เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมดำเนิ นงำน

64,113,397.11

102,002,558.45

63,722,562.07

79,533,290.78

ประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์ พนักงาน

18

รายได้ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง(เพิม่ ขึน้ )

หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอืน่
หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ ่ายในระหว่างปี

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้ นท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ปี 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2563

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
ดอกเบีย้ รับ
จ่ายชาระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สนิ

364,091.94

546,235.06

272,816.64

340,821.13

60,834.00

70,927.24

29,181.04

51,816.07

(524,804.02)

(1,514,321.77)
(48,785,632.95)

ซื้อทรัพย์สนิ ถาวร

11

(93,392,428.06)

ซื้อทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตน

13

(3,401,825.00)

เงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิ ถาวร
เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมลงทุน

-

(58,225,230.85)
(2,453,125.00)

(1,184,219.28)
(46,518,064.13)
-

145,205.59

13,474,988.47

145,205.59

324,944.50

(96,748,925.55)

(36,207,803.95)

(60,231,152.58)

(46,984,701.71)

(18,000,000.00)

(22,000,000.00)

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

15

(18,000,000.00)

(91,500,000.00)

จ่ายชาระเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน

17

(61,466,800.00)

(61,466,800.00)

-

-

รับเงินกูย้ มื ระยะสันจากบริ
้
ษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

5.2

100,000,000.00

120,000,000.00

-

-

(1,078,500.00)

(1,170,000.00)

จ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย

-

(819.00)

(706,500.00)
-

(798,000.00)
(819.00)

เงิ นสดสุทธิ ได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิ จกรรมจัดหำเงิ น

19,454,700.00

(34,137,619.00)

(18,706,500.00)

(22,798,819.00)

เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(13,180,828.44)

31,657,135.50

(15,215,090.51)

9,749,770.07

เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด ณ วันต้ นปี

6

69,003,279.51

37,346,144.01

35,288,507.92

25,538,737.85

เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด ณ วันสิ้ นปี

6

55,822,451.07

69,003,279.51

20,073,417.41

35,288,507.92

11 และ 13

1,268,673.60

186,180.00

735,673.60

11

13,612,121.00

1,165,790.15

1,242,090.00

950,240.15

988

1,086

752

774

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

-

2. จานวนทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชือ่ ทีอ่ าจจะนามา
ใช้เพือ่ กิจกรรมดาเนินงานในอนาคต (หน่ วย : ล้านบาท)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ข้อมูลทัวไป
่

1.1

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

1.2

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ที่ปั จจุบ นั ได้ข ยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อ ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวนามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้เฝ้ าติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบต่อ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์
มีการเปลีย่ นแปลง

2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จัดทาขึน้ ตามกฎหมายเป็ นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จดั ทาขึน้ เพื่อความสะดวกของผูอ้ ่าน
งบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความถึง มาตรฐานการบัญชีทอ่ี อกภายใต้พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีท่ปี ระกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชี และตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดทาและส่งงบการเงินและรายการเกีย่ วกับฐานะ
การเงิน และผลการด าเนิน งานของบริษัท จดทะเบีย น พ.ศ. 2560 และตามข้อ ก าหนดของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน (ต่อ)

2.1

เกณฑ์การจัดทางบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นาเสนอตามเกณฑ์ทก่ี าหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2563)
เรื่อง "การนาเสนองบการเงิน" และแสดงรายการตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง "กาหนดรายการ
ย่อทีต่ ้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึง่ มีผลใช้บงั คับสาหรับการจัดทางบการเงินของบริษทั มหาชนจากัด ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือ
หลัง วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงหน่ วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยกเว้นทีจ่ ะระบุเป็ นอย่างอื่น

2.2

หลักการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทาขึน้ โดยรวมงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ บริษทั สหกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
ซึง่ ประกอบธุรกิจรับจ้างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ต่างๆ และผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระดาษลูกฟูก และกระดาษแข็ง โดยมีอตั ราส่วน
การถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ข) บริษทั ย่อย หมายถึง กิจการทีก่ ลุ่มบริษทั มีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน และโดยทัวไป
่
แล้วกลุ่มบริษทั จะถือหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงมากกว่ากึง่ หนึ่ง
ค) งบการเงินของบริษทั ย่อยได้ถูกนามารวมในการจัดทางบการเงินรวม โดยเริม่ ตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ใหญ่มอี านาจควบคุม
ดังกล่าวจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง
ง) กลุ่มบริษทั ควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มบริษทั มีการเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกีย่ วข้องกับผู้ได้รบั
การลงทุนและมีความสามารถทาให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อ านาจเหนือ ผู้ได้รบั การควบคุม
ในการประเมินว่ากลุ่มบริษทั มีการควบคุมกิจการอื่นหรือไม่ กลุ่มบริษทั พิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจาก
สิทธิในการออกเสียงทีเ่ ป็ นไปได้ทก่ี ลุ่มบริษทั สามารถใช้สทิ ธิหรือแปลงสภาพตราสารนัน้ ในปัจจุบนั รวมถึงสิทธิใน
การออกเสียงทีเ่ ป็ นไปได้ซง่ึ กิจการอื่นถืออยู่ดว้ ย
วันทีซ่ อ้ื กิจการ คือ วันทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ ได้ถูกโอนไปยังผูซ้ อ้ื การกาหนดวันทีซ่ อ้ื กิจการและการระบุ
เกีย่ วกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกีย่ วข้อง
จ) เมื่อมีการสูญเสียอานาจควบคุม กลุ่มบริษทั ตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ในบริษทั ย่อย ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ย่อยนัน้ กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการ
สูญเสียอานาจควบคุมในบริษทั ย่อยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยเดิมทีย่ งั คงเหลืออยูใ่ ห้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีส่ ญ
ู เสียอานาจควบคุม และจัดประเภทเงินลงทุนเป็ นเงินลงทุนตามวิธสี ่วนได้เสีย
หรือเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ขึน้ อยู่กบั ระดับของอิทธิพลทีค่ งเหลืออยู่
ฉ) ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม คือ ส่วนของกาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษทั ย่อยส่วนทีเ่ ป็ นส่วนได้
เสียทีไ่ ม่ได้เป็ นของบริษทั ใหญ่ ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบกาไรขาดทุน
รวม และแสดงในส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม โดยแสดงแยกต่างหากจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ น
ของบริษทั ใหญ่
ณ วันทีซ่ อ้ื ธุรกิจ กลุ่มบริษทั วัดมูลค่าส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิทไ่ี ด้มา
จากผูถ้ ูกซือ้
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2.

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน (ต่อ)

2.2

หลักการจัดทางบการเงินรวม (ต่อ)
การได้มาซึง่ ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมบันทึกบัญชีโดยถือว่าเป็ นรายการกับส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในฐานะของผู้
ถือหุน้ ดังนัน้ จึงไม่มคี ่าความนิยมเกิดขึน้ จากรายการดังกล่าว
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียในบริษทั ย่อยของกลุ่มบริษทั ทีไ่ ม่ทาให้กลุ่มบริษทั สูญเสียการควบคุมจะบันทึกบัญชี
โดยถือเป็ นรายการในส่วนของผูถ้ อื หุน้
กาไร(ขาดทุน)จากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทั ทีก่ ลุ่มบริษทั ลงทุน เนื่องจากบริษทั ดังกล่าวได้ขายหุน้ ให้แก่
บุคคลภายนอก จะบันทึกเป็ นส่วนเกินจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ช) งบการเงินของบริษทั ย่อย จัดทาขึน้ โดยมีวนั ทีใ่ นงบการเงินเช่นเดียวกันกับบริษทั ฯ และใช้นโยบายการบัญชีท่ี
สาคัญเช่นเดียวกันกับบริษทั ฯ สาหรับรายการบัญชีทเ่ี หมือนกันหรือเหตุการณ์บญ
ั ชีทค่ี ล้ายกัน
ซ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มสี าระสาคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินของบริษทั ฯ กับส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษทั ย่อยได้
ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว

2.3

หลักการจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่ แสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามวิธรี าคาทุน
หักค่าเผื่อการด้อยค่า

3.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ระหว่ำงปี

3.1

การปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีใหม่ระหว่างปี
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ปฏิบตั ติ ามกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทป่ี รับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง 2563) และออกใหม่ จานวนหลายฉบับ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ซึง่ มีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ และการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐานและการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ้ไี ม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

3.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างปี แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้
ในระหว่างปี ปัจจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับปรับปรุง
2564) และออกใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึง่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การ
ปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ น
การอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรน
ในทางปฏิบตั ิหรือข้อยกเว้นชัวคราวให้
่
กบั ผู้ใช้มาตรฐาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยังไม่ได้นามาถือปฏิบตั ิก่อนวันที่
มีผลบังคับใช้
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3.

กำรปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่และแนวปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญชีที่ออกโดยสภำวิ ชำชีพบัญชี (ต่อ)

3.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทอ่ี อกในระหว่างปี แต่ยงั ไม่มผี ลบังคับใช้ (ต่อ)
ฝ่ ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเชื่อว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ในปี ทน่ี ามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้จดั ทาขึน้ โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัดมูลค่า
ขององค์ประกอบงบการเงิน ยกเว้น ตามทีก่ ล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีแต่ละหัวข้อ
นโยบายการบัญชีท่นี าเสนอดังต่อไปนี้ ได้ถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

4.1

การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้ร บั รู้เ มื่อ ลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย คาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั ซึง่ ไม่รวมจานวนเงินทีเ่ ก็บแทนบุคคลทีส่ าม ภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีขายอื่น ๆ และ
แสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสินค้าซึง่ โดยทัวไปเกิ
่
ดขึน้ เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้า
รายได้ค่าบริการ รับรูเ้ ป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว โดยพิจารณาถึงขัน้ ความสาเร็จของงาน
รายได้ดอกเบี้ย รับรูต้ ามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา โดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงินจากหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายคานวณโดยใช้วธิ ดี อกเบี้ยทีแ่ ท้จริงและ
รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อ่นื ๆ และค่าใช้จ่าย รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง

4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร ซึง่ เป็ นเงินฝากกับสถาบันการเงินต่างๆ
มีกาหนดไถ่ถอนไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันทีไ่ ด้มา และไม่มภี าระผูกพันใดๆ และ เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง
ซึง่ พร้อมจะเปลีย่ นเป็ นเงินสดในจานวนทีท่ ราบได้ และมีการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มสี าระสาคัญรวมถึงตั ๋ว
เงินประเภทเผื่อเรียกและตั ๋วเงินทีม่ วี นั ถึงกาหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มขี อ้ จากัดในการเบิกใช้
เงินฝากธนาคารทีม่ ขี อ้ จากัดในการใช้แยกแสดงเป็ น "เงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน" แสดงภายใต้สนิ ทรัพย์
ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.3

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20

4.4

สินค้าคงเหลือและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่อย่างใดจะต่ ากว่า ราคาทุนคานวณโดยวิธถี วั เฉลีย่ และ
จะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายเมื่อมีการเบิกใช้
ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนในการซือ้ สินค้าและค่าใช้จ่ายทางตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับการซือ้ สินค้า เช่น ค่าอากรขาเข้า
ค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดและเงินทีไ่ ด้รบั คืนจากการซือ้ ราคาทุนของสินค้าสาเร็จรูปและงานระหว่างทาประกอบด้วย
ค่าวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าโสหุย้ ในการผลิต ซึง่ ปันส่วนตามเกณฑ์การดาเนินงานตามปกติ
มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็ นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นในการขาย
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเมื่อสินค้ามีการเคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ บันทึกบัญชีโดยพิจารณาตามสภาพปัจจุบนั
ของสินค้าคงเหลือ และสินค้าทีร่ าคาทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั

4.5

เงินลงทุนในหุน้
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.6

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ทถ่ี อื ครองเพือ่ หาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่
เพิม่ ขึน้ หรือทัง้ สองอย่าง ทัง้ นี้ไม่ได้มไี ว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ใน
การบริหารงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ทอ่ี ยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วัดมูลค่าเริม่ แรกด้วยวิธรี าคาทุน ซึง่ รวมถึงต้นทุนในการทารายการหลังจากการรับรู้
เมื่อเริม่ แรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธรี าคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุ นจาก
การด้อยค่า (ถ้ามี)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษทั ย่อย ได้แก่ ทีด่ นิ ซึง่ ยังมิได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ในอนาคต

4.7

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรง ทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาของสินทรัพย์และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหา
สินทรัพย์ เพื่อให้สนิ ทรัพย์นนั ้ อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุน ในการรือ้ ถอน การขนย้าย
การบูรณะสถานที่ตงั้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยมื
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4.7

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)
ส่ว นประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุ ป กรณ์ แต่ ละรายการที่มีอ ายุ การใช้ป ระโยชน์ ไม่เ ท่า กันต้อ งบัน ทึก
แต่ละส่วนประกอบทีม่ นี ยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
รายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิม่ หรือทดแทน และรายจ่ายในการปรับปรุงสินทรัพย์ถาวรให้ดขี ้นึ ถือเป็ นรายจ่าย
ฝ่ ายทุน ส่วนค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาสินทรัพย์ถาวรถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้
ในกรณี ท่รี าคาตามบัญ ชีสูง กว่ า มู ล ค่ า ที่ค าดว่ าจะได้รบั คืน มูล ค่ าตามบัญ ชีจะถู กปรับ ลดให้เ ท่ า กับ มูล ค่ า ที่ค าด
ว่ าจะได้รบั คืน ทัน ที
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตัดรายการที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจาหน่ ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ าย
สินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการจาหน่ ายสินทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ) จะรับรู้
ในกาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตัดรายการสินทรัพย์นนั ้ ออกจากบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับสินทรัพย์ทุกประเภท คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หลังจากหักมูลค่าคงเหลือ โดยวิธเี ส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ระบบไฟฟ้ า
ระบบบาบัดน้าเสีย
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้โรงงาน
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

5
5 - 30
5 - 10
5 - 10
3 - 20
5 - 10
3 - 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มกี ารคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ระหว่างติดตัง้
ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ได้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
4.8

สัญญาเช่า
ณ วันเริม่ ต้นของสัญญาเช่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานัน้ มีการให้สทิ ธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพย์ทร่ี ะบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพือ่ เป็ นการแลกเปลีย่ นกับสิง่ ตอบแทน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าตามระยะเวลาทีบ่ อกเลิกไม่ได้ทร่ี ะบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่
เหลืออยูข่ องสัญญาเช่าทีม่ ผี ลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สทิ ธิเลือกนัน้ และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่ นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สทิ ธิเลือกนัน้ ทัง้ นี้พจิ ารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
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4.8

สัญญาเช่า (ต่อ)
สัญญาเช่าระยะยาว / (กรณีเป็ นผูเ้ ช่า)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ใช้วธิ กี ารบัญชีเดียวสาหรับการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สญ
ั ญาเช่า
ระยะสัน้ และสัญญาเช่าทีส่ นิ ทรัพย์อ้างอิงมีมลู ค่าต่า ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล (วันทีส่ นิ ทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย บันทึกสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ซง่ึ แสดงสิทธิในการใช้สนิ ทรัพย์อ้างอิงและหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วย
การวัดมูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ประกอบด้วย จานวนเงินของหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่าจากการรับรูเ้ ริม่ แรก ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จานวนเงินทีจ่ ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่า
เริม่ มีผลหรือก่อนวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล และหักด้วยสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่าทีไ่ ด้รบั
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสัน้ กว่า ดังนี้
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

4 ปี
3 ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เมื่อสิน้ สุดอายุสญ
ั ญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สทิ ธิเลือกซือ้ ค่าเสื่อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า จานวนเงิน
ทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีห่ กั ด้วยสิง่ จูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรทีข่ น้ึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตรา
จานวนเงินทีค่ าดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สทิ ธิของสิทธิเลือกซือ้ ซึง่ มีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะใช้สทิ ธินนั ้ และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หาก
ข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บันทึกค่าเช่าผันแปรทีไ่ ม่ขน้ึ อยู่กบั ดัชนีหรืออัตราเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ หตุการณ์หรือเงื่อนไขซึง่ เกีย่ วข้องกับการจ่าย
ชาระนัน้ ได้เกิดขึน้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึน้ จากดอกเบี้ยของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สนิ ตาม
สัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงอายุสญ
ั ญาเช่า
การเปลีย่ นแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรือการเปลีย่ นแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ้ สินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าซึง่ สิ นทรัพย์อ้างอิ งมีมูลค่าต ่า
สัญญาเช่าทีม่ อี ายุสญ
ั ญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตัง้ แต่วนั ทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล หรือสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อ้างอิง
มีมลู ค่าต่ า จะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
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4.9

ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ มื ทีเ่ กิดจากเงินกูย้ มื ที่นาไปใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ทต่ี ้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ
ให้พร้อมที่จะใช้หรือขายได้นาไปรวมเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นนั ้ จะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้
ตามประสงค์ ต้นทุนการกู้ยมื อื่นๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ย ืมประกอบด้วย ดอกเบี้ยและ
ต้นทุนอื่นทีเ่ กิดขึน้ จากการกูย้ มื ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

4.10

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนและค่าตัดจาหน่าย
สินทรัพ ย์ไม่มตี วั ตนที่บ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ยซื้อ มาและมีอ ายุการให้ป ระโยชน์จากัดแสดงในราคาทุนด้ว ย มูลค่า
ที่จ่ายเริม่ แรกสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่มอี ายุการให้ประโยชน์จากัดตัดจาหน่ ายอย่างมีระบบโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั ้ นับจากวันที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าว
เมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ ่าสินทรัพย์นนั ้ อาจเกิดการด้อยค่า
ค่าตัดจาหน่าย คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรง ตามระยะเวลาทีค่ าดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ดังต่อไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดจาหน่ายในระยะเวลา

4.11

5 - 10 ปี

ผลประโยชน์พนักงาน

4.11.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กองทุนสารองเลีย้ งชีพและสวัสดิการอื่น วัดมูลค่าโดยมิได้คดิ ลดกระแสเงินสดและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
เมื่อพนักงานทางานให้
4.11.2 โครงการสมทบเงิน (กองทุนสารองเลีย้ งชีพ)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ โดยใช้แผนการกาหนดอัตราการจ่ายสมทบ โดยทีส่ นิ ทรัพย์ของ
กองทุนได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และบริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ดังกล่าว ได้รบั เงินเข้าสมทบกองทุนจากพนักงานและบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
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ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

4.11.3 โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชน์ทพ่ี นักงานจะได้รบั ตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณอายุ ซึง่ ขึน้ อยู่
กับอายุและจานวนปี ทท่ี างาน
หนี้สนิ ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยคิดจากมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ณ วันที่รายงาน และต้นทุนบริการในอดีต ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุถูกคานวณขึ้นทุกปี โดยผู้ชานาญทางสถิติ
อิสระ โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) มูลค่าปั จจุบ ันของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เข้ามาในอนาคต โดยใช้อตั ราดอกเบี้ย
ตามพันธบัตรรัฐบาลทีใ่ ช้สกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบกาหนดชาระใกล้เคียงกับระยะเวลา
ทีต่ ้องจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ กาไรขาดทุนทางสถิตทิ เ่ี กิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่ น
สมมติฐานทางสถิตถิ ูกบันทึกเข้างบกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ งั ้ จานวนในกาไรหรือ
ขาดทุนทันทีทม่ี กี ารแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรูต้ ้นทุนการปรับโครงสร้างทีเ่ กีย่ วข้อง
4.12

ประมาณการหนี้สนิ
ประมาณการหนี้สนิ จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันตามกฎหมายที่
เกิดขึน้ ในปัจจุบนั ซึง่ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะสูญเสีย
ทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อชาระภาระหนี้สนิ ดังกล่าว และสามารถประมาณจานวนภาระหนี้สนิ ได้อย่าง
น่าเชื่อถือ

4.13

การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลทีจ่ ่ายให้แก่ผู้ถอื หุ้นของบริษทั จะรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ในงวดทีม่ ีการ
อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการของบริษทั สาหรับเงินปั นผลระหว่างกาล และเมื่อมีการอนุ มตั โิ ดยผู้ถอื หุ้นของบริษทั สาหรับ
เงินปันผลประจาปี

4.14

รายการบัญชีทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างปี ทเ่ี ป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันทีร่ ายงาน แปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ กาไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดจากการแปลงค่าได้บ ันทึก
เป็ นรายได้หรือค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี

4.15

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้
จะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนทีเ่ กีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วข้องในการรวมธุรกิจหรือรายการทีร่ บั รูใ้ นกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น หรือรับรูโ้ ดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในกรณีน้ี ภาษีเงินได้ต้องรับรูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ
โดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามลาดับ
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ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ
โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตงั ้ เต็มจานวนตามวิธหี นี้สนิ เมื่อเกิดผลต่างชัวคราวระหว่
่
างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ
และราคาตามบัญชีทแ่ี สดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะไม่รบั รูภ้ าษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีเ่ กิดจากการรับรูเ้ ริม่ แรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่
เกิดรายการ รายการนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกาไร(ขาดทุน)ทางบัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
คานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือทีค่ าดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิน้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนาไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง
ได้รบั ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มกี ารจ่ายชาระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรูห้ ากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะมีกาไรทางภาษี
เพียงพอทีจ่ ะนาจานวนผลต่างชัวคราวนั
่
น้ มาใช้ประโยชน์ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ตงั ้ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณา
จากผลต่างชัวคราว
่
เว้นแต่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัวคราวและ
่
การกลับรายการผลต่างชัวคราวมี
่
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึน้ ได้ภายในระยะเวลาทีค่ าดการณ์ได้ในอนาคต
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย มีสทิ ธิตามกฎหมายทีจ่ ะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกีย่ วข้องกับภาษีเงินได้ท่ี
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน
ซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ายหนี้สนิ และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีด งั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะไม่มี
กาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั ้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเ่ี กิด ขึน้ เกีย่ วข้อง
กับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องคานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทไ่ี ม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีทต่ี ้องจ่ายเพิม่ ขึน้ และมีดอกเบี้ยทีต่ ้องชาระ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเชื่อว่าได้ตงั ้ ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ทจ่ี ะจ่ายในอนาคต ซึง่ เกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้
อยู่บนพืน้ ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเกีย่ วกับเหตุการณ์ในอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทาให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึน้ อยู่กบั ความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ ง
จ่ายทีม่ อี ยู่ การเปลีย่ นแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี ทเ่ี กิดการเปลีย่ นแปลง
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4.16

กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คานวณขึน้ โดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปี ดว้ ยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนักทีอ่ อก และ
เรียกชาระแล้วในระหว่างปี ปรับปรุงด้วยจานวนหุน้ สามัญทีซ่ อ้ื คืน (ถ้ามี)

4.17

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีม่ อี านาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ รวมถึงบริษทั ที่ดาเนิน
ธุรกิจการลงทุน บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ยังหมายรวมถึง บริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึง่ ทาให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารสาคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีม่ อี านาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตลอดทัง้
สมาชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ กับบุคคลดังกล่าวซึง่ มีอานาจชักจูงหรืออาจชักจูงให้ปฏิบตั ติ ามบุคคลดังกล่าว และกิจการ
ทีบ่ ุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

4.18

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ส ิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ท่ไี ม่มีต ัวตนอื่นของกลุ่มบริษัท หากว่ามีข้อบ่งชี้
ซึ่งแสดงว่าสินทรัพย์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด้อยค่าลงหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า หรือเมื่อต้องทาการ
ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็ นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะทาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้ร ับ คืน
ของสินทรัพย์
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หกั
ต้นทุนในการขายแล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบ ัน โดยใช้อตั ราคิดลดก่อ นคานึงภาษีเงินได้เพื่อ ให้สะท้อนมูลค่า ที่อ าจ
ประเมินได้ในตลาดปั จจุบ นั ซึ่ง แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี ่อ สิน ทรัพ ย์ สาหรับ สิน ทรัพ ย์ทไี่ ม่ก่อ ให้เ กิด
กระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่นื ให้พจิ ารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ท่ี ก่อให้เกิด
เงินสดทีส่ นิ ทรัพย์นนั ้ เกีย่ วข้องด้วย
ขาดทุนจากการด้อยค่า จะรับรูร้ ายการในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีท้ แ่ี สดงให้เห็นว่ารายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่ค่าความนิยมที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้รบั รูใ้ นงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่
หากมีขอ้ บ่งชีด้ งั กล่าว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั ้ และกลับรายการ
บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย รับรูใ้ นงวดก่อน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ จะถูกกลับรายการเพียงเพือ่ ให้มลู ค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจาหน่ าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ามาก่อน
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4.19

ข้อมูลเกีย่ วกับส่วนงาน
ส่วนงานธุรกิจทีท่ าหน้าทีจ่ ดั หาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ โดยมีความเสีย่ งและผลตอบแทนทีแ่ ตกต่างไปจากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรือบริการของส่ว นธุรกิจอื่น ส่ว นงานภู มิศาสตร์ทาหน้ าที่จดั หาผลิต ภัณฑ์หรือ
ให้บริการในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีเ่ ฉพาะเจาะจง ซึง่ มีความเสีย่ งและผลตอบแทนทีแ่ ตกต่างไปจากความเสี่ยง
และผลตอบแทนของการดาเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น

4.20

เครื่องมือทางการเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการ
ทารายการเฉพาะในกรณีทเ่ี ป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มอี งค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มนี ัยสาคัญ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะรับรูส้ นิ ทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามทีก่ ล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรูร้ ายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเริม่ แรก เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตั ดจาหน่ าย
โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย เมื่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยถือครอง
สินทรัพย์ทางการเงินนัน้ เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดทีเ่ ป็ นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ดี อกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทัง้ นี้
ผลกาไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการ การเปลีย่ นแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวจะรับรูใ้ นงบ
กาไรขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้ สิ นทางการเงิน
หนี้ สิ นทางการเงินรายการอืน่
ยกเว้นหนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรกสาหรับหนี้สนิ ทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุตธิ รรมหักต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้สนิ ทางการเงินเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ าย โดยใช้วธิ ดี อกเบี้ยทีแ่ ท้จริง ทัง้ นี้ ผลกาไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการหนี้สนิ ทาง
การเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธดี อกเบี้ยทีแ่ ท้จริงจะรับรูใ้ นส่วนของกาไรหรือขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุน
ตัดจาหน่ายคานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทีถ่ อื เป็ นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ ค่าตัดจาหน่ าย
ตามวิธดี อกเบี้ยทีแ่ ท้จริงแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในงบกาไรขาดทุน
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4.20

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
การตัดรายการของเครือ่ งมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิทจ่ี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั ้ ได้สน้ิ สุดลง หรือ
ได้มกี ารโอนสิทธิท่จี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั ้ รวมถึงได้มกี ารโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมด
ของสินทรัพย์นนั ้ หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นนั ้ แม้ว่าจะไม่มกี ารโอนหรือไม่ได้คงไว้ซง่ึ ความเสีย่ งและ
ผลตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์นนั ้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัดรายการหนี้สนิ ทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มกี ารปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของหนี้สนิ นัน้ แล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนัน้ หรือมีการสิน้ สุดลงของภาระผูกพันนัน้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นหนี้สนิ ทางการเงินที่มอี ยู่ให้เป็ น
หนี้สนิ ใหม่จากผูใ้ ห้กรู้ ายเดียวกันซึง่ มีขอ้ กาหนดทีแ่ ตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่
อย่างเป็ นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สนิ เดิมและรับรูห้ นี้สนิ ใหม่ โดยรับรูผ้ ลแตกต่างของมูลค่า
ตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ลูกหนี้ การค้าและสิ นทรัพย์ทีเ่ กิ ดจากสัญญา
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้า
และสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา ดังนัน้ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงไม่มกี ารติดตาม
การเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งทางด้านเครดิต แต่จะรับรูค้ ่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกีย่ วกับลูกหนี้นนั ้ และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
วิ ธีการคานวณ ECL
ในกรณีทค่ี วามเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญนับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเริม่ แรก บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใน 12 เดือน
ข้างหน้า ในขณะทีห่ ากความเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญนับตัง้ แต่การรับรูร้ ายการเริม่ แรก
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจานวนเงินทีเ่ ท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
ทีเ่ หลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ เมือ่ มีการค้างชาระการจ่ายเงิน
ตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ มีการผิดสัญญา เมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงิน
ตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนัน้
มีการเพิม่ ขึน้ ของความเสีย่ งด้านเครดิตอย่างมีนยั สาคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูล
ภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสาร
การตัดจาหน่ าย
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั คืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
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4.21

การวัดมูลค่ายุตธิ รรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็ นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิ ให้ผอู้ ่นื
โดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลาด
ทีม่ สี ภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพ
คล่องได้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ุด
ในการนาเทคนิคการวัดมูลค่ายุตธิ รรมข้างต้นมาใช้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกต
ได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ุด มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลค่ายุตธิ รรม กาหนดลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีน่ ามาใช้ใน
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม ดังนี้
ระดับ 1 : ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกันในตลาดที่มสี ภาพคล่อง (ไม่ต้องปรับปรุง)
ระดับ 2 : ข้อมูลอื่นทีส่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 : ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินในอนาคตทีก่ จิ การประมาณขึน้
หากข้อมูลทีน่ ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ถูกจัดประเภทลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่ างกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่
อยู่ในระดับต่าสุดทีม่ นี ยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมโดยรวม
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชัน้
ของมูลค่ายุตธิ รรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานทีม่ กี ารวัดมูลค่ายุตธิ รรมแบบ
เกิดขึน้ ประจา

4.22

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินทีเ่ กี่ยวกับ สินทรัพย์
หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ ทีผ่ บู้ ริหาร
มีความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ ดังนัน้ ผลที่เกิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีป่ ระมาณและตัง้ ข้อสมมติฐานไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทป่ี ระมาณการดังกล่าวได้รบั การทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รบั ผลกระทบ
การประมาณการในเรื่องอื่น ๆ ได้ถูกเปิ ดเผยในแต่ละส่วนทีเ่ กีย่ วข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ ยกเว้น การใช้
ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ ได้แก่
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4.22

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทส่ี าคัญ (ต่อ)

4.22.1 รายได้จากสัญญาทีท่ ากับลูกค้า
การระบุภาระทีต่ ้องปฏิบตั ิ :
ในการระบุ ภาระที่ต้องปฏิบตั ิในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กบั ลูกค้า ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็ นภาระที่
แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ ละรายการแยกจากกัน ก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการ
ดังกล่าวสามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รบั ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนัน้
การกาหนดจังหวะเวลาของการรับรูร้ ายได้ :
ในการกาหนดจังหวะเวลาของการรับรูร้ ายได้ฝ่ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียด
ของสัญญาทีท่ ากับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระทีต่ ้องปฏิบตั นิ นั ้ เสร็จสิน้ ตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิน้ ณ เวลาใดเวลา
หนึ่ง ทัง้ นี้ กิจการจะรับรูร้ ายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
- ลูกค้าได้รบั และใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบตั งิ านของกิจการในขณะทีก่ จิ การปฏิบตั งิ าน
- การปฏิบตั งิ านของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ทล่ี กู ค้าควบคุมในขณะทีส่ ร้างสินทรัพย์ดงั กล่าว หรือ
- การปฏิบตั งิ านของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทก่ี จิ การสามารถนาไปใช้ประโยชน์อ่นื ได้ และกิจการมีสทิ ธิ
ในการรับชาระสาหรับการปฏิบตั งิ านทีเ่ สร็จสิน้ ถึงปัจจุบนั
ในกรณีทไ่ี ม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรูร้ ายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินว่าภาระทีต่ ้องปฏิบตั นิ นั ้ ได้เสร็จสิน้ ลงเมื่อใด
ต้นทุนในการได้มาซึง่ สัญญา :
ในการบันทึกรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้ได้มาซึง่ สัญญาเป็ นสินทรัพย์ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า
รายจ่ายดังกล่าวเป็ นต้นทุนส่วนเพิม่ ในการได้มาซึง่ สัญญาทีท่ ากับลูกค้าหรือไม่ รวมถึงการกาหนดวิธกี ารตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ดงั กล่าว
4.22.2 การรับรูแ้ ละการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ
ในการพิจารณาการรับรูห้ รือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจ
บนพืน้ ฐานของข้อมูลทีด่ ที ส่ี ุดทีร่ บั รูไ้ ด้ในสภาวะปัจจุบนั
4.22.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ทค่ี งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีค่ าดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน
เป็ นต้น ทัง้ นี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทั
อาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าทีเ่ กิดขึน้ จริงในอนาคต
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4.22.4 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็ นการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าที่คาดว่า อาจเกิดความเสียหาย
เนื่องจากสินค้าล้าสมัยและการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ผูบ้ ริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
และการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือสาหรับยอดสินค้าคงเหลือ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ
4.22.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย เมื่อฝ่ ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า มูลค่ายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสาคัญหรือเป็ นระยะเวลานานหรือไม่นนั ้ จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร
4.22.6 ค่าเสื่อมราคาของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
4.22.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นนั ้ ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จาเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษทั ควรรับรูจ้ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจานวนกาไรทางภาษีทค่ี าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
4.22.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฝ่ ายบริหารจะต้องพิจารณาการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นนั ้
ข้อบ่ งชี้ดงั กล่าวรวมถึงการลดลงอย่างมีนัยสาคัญของมูลค่าตลาดหรือมูลค่าที่ได้รบั จากการใช้ประโยชน์ ในอนาคต
ของสินทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของกิจการที่มผี ลกระทบต่อการใช้สนิ ทรัพย์นัน้
ในอนาคต แนวโน้มในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาดที่สาคัญ
ของกิจการ รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับทีส่ าคัญ หรือคาตัดสินของศาลทีม่ ผี ลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็ นต้ น
การทดสอบการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน สินทรัพย์สทิ ธิการใช้ และสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์หรือ
หน่วยสินทรัพย์ทก่ี ่อให้เกิดเงินสด รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคานวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด
นัน้ ๆ ทัง้ นี้ กระแสเงินสดประมาณการบนพืน้ ฐานของข้อมูลการดาเนินงานทีม่ อี ยู่ ณ ปัจจุบนั ซึง่ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อสมมติฐานเกีย่ วกับสภาวะตลาดในอนาคต รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกีย่ วเนื่อง
กับสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดนัน้ โดยประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้
เนื่องจากภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของรายได้ โครงสร้างต้นทุน การเปลีย่ นแปลงของอัตราคิดลด
ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดทีเ่ กีย่ วข้อง
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4.22.9 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ในการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นจะต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การถึงความน่ าจะเป็ นที่พนักงานจะทางานจนครบเกษียณอายุ โดยคานึงถึงข้อมูลในอดีต ซึง่ จะทบทวนทุกปี สมมติฐานทีใ่ ช้
ในการคานวณจะคานึงถึงต้นทุนบริการในอดีต ตลอดจนอายุการให้ประโยชน์ของพนักงาน ซึง่ จะถูกคานวณขึน้ ทุกปี
4.22.10 สัญญาเช่า
ในฐานะผูเ้ ช่า
การกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่าทีม่ สี ทิ ธิการเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - ในฐานะผูเ้ ช่า
ในการกาหนดอายุสญ
ั ญาเช่า ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความ
แน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่จี ะใช้ สทิ ธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยคานึงถึง
ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีท่ าให้เกิดสิง่ จูงใจทางเศรษฐกิจสาหรับ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใน
การใช้หรือไม่ใช้สทิ ธิเลือกนัน้ ภายหลังจากวันทีส่ ญ
ั ญาเช่ามีผล บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะประเมินอายุสญ
ั ญาเช่าใหม่
หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทม่ี นี ยั สาคัญซึง่ อยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่
จะใช้สทิ ธิเลือก
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ - ในฐานะผูเ้ ช่า
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในการคิดลดหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า โดยอัตรา
ดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่วนเพิม่ เป็ นอัตราดอกเบี้ยทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินทีจ่ าเป็ นเพื่อให้ได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีค่ ล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการ
กูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
4.22.11 มูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและ
ไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองในการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสีย่ งด้านเครดิต (ทัง้ ของธนาคารฯและคู่สญ
ั ญา) สภาพคล่อง
ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลีย่ นแปลงของสมมติฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุตธิ รรมที่เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินและการเปิ ดเผย
ลาดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรม
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5.

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

ดาเนินกิจการ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

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

1
2
3
3
3
3

บริษทั โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จากัด
OJI Asia Packaging Sdn Bhd
Oji Interpack India Private Limited
บริษทั ยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จากัด

3
3
3
4

ประเภทธุรกิจ

ประเทศ

ปี 2564

ปี 2563

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

ญี่ป่ นุ
ไทย
ญี่ป่ นุ
ญี่ป่ นุ
มาเลเซีย
นิวซีแลนด์

100
-

100
-

ไทย
มาเลเซีย
อินเดีย
ไทย

-

-

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
1. เป็ นบริษทั ใหญ่
2. เป็ นบริษทั ย่อย
3. เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ใหญ่
4. เป็ นบริษทั ร่วมทางอ้อมของบริษทั ใหญ่
5.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันมีรายละเอียด ดังนี้

นโยบายการ
กาหนดราคา

หน่วย : บาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563

บริษทั ใหญ่
ค่าธรรมเนียมค้าประกัน

1

337,766.64

457,617.53

-

-

บริษทั ย่อย
รายได้จากการขาย
รายได้อ่นื
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น

2
2
2
3
3

-

-

984,955.54
4,129,272.67
495,000.00
-

962,394.49
336,403.55
13,936,633.62
189,340.50
หน้า 26 จาก 56

5.

รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.1

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันมีรายละเอียด ดังนี้ (ต่อ)

นโยบายการ
กาหนดราคา
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
ซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าสาเร็จรูป
ค่าบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่าย

2
2
3
2
4

หน่วย : บาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
366,946.79
270,565.00
387,040,313.14 335,583,475.35
726,187.10
626,506.77
1,680.00
2,988,742.98
2,526,739.73

219,752,071.70 204,420,041.12
726,187.10
626,506.77
-

นโยบายการกาหนดราคา
1. ตามทีร่ ะบุในบันทึกข้อตกลงการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันระหว่างบริษทั โอจิ โฮลดิง้ ส์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
กับบริษทั ย่อย ในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี ของจานวนเงินกูค้ งเหลือในแต่ละไตรมาส
2. ราคาตลาด
3. ตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
4. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.68 - 0.88 ต่อปี และ 0.42 - 1.14 ต่อปี ตามลาดับ
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีค่าใช้จ่ายสาหรับเงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประชุม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร โดยสรุปได้ดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

หน่วย : บาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
17,257,094.51 26,525,046.33 14,532,175.51 20,114,683.39
748,047.00
468,109.00
714,937.00
354,710.00
18,005,141.51 26,993,155.33 15,247,112.51 20,469,393.39

หน้า 27 จาก 56

5.

รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.2

ยอดคงเหลือของบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
เงินทดรองจ่าย
บริษทั ย่อย
ลูกหนี้ค่าทรัพย์สนิ
บริษทั ย่อย
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
บริษทั ย่อย
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
บริษทั ย่อย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื
บริษทั ย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บริษทั ใหญ่
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

89,481.96
89,481.96

56,496.00
56,496.00

-

560,208.78
560,208.78

-

-

148,800.00

1,300.00

89,481.96

56,496.00

148,800.00

338,624.02
900,132.80

-

-

-

13,150,043.97

103,303,379.74
103,303,379.74

40,072,488.46
40,072,488.46

1,625,160.51
55,570,209.65
57,519,370.16

1,337,407.63
25,577,508.87
26,914,916.50

-

-

56,040.00

8,000.00

77,008.24
14,517.33
91,525.57

99,514.51
124,198.81
223,713.32

14,517.33
14,517.33

124,198.81
124,198.81

103,394,905.31

40,296,201.78

57,265,927.49

27,047,115.31

หน้า 28 จาก 56

5.

รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

5.2

ยอดคงเหลือของบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างกัน มีรายละเอียดดังนี้ (ต่อ)
เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือต้นปี
บวก กูย้ มื เพิม่ ระหว่างปี

ปี 2564
320,000,000.00
100,000,000.00

ปี 2563
200,000,000.00
120,000,000.00

ยอดคงเหลือปลายปี

420,000,000.00

320,000,000.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื โดยการทาสัญญากูย้ มื ครบกาหนดเมื่อทวงถาม คิดดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 0.68 - 0.88 ต่อปี และ 0.42 - 1.14 ต่อปี ตามลาดับ
เรื่องอื่นๆ
บริษทั ใหญ่ลาดับสูงสุด ค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้กบั บริษทั ย่อย เป็ นวงเงินจานวน 430 ล้านบาท
6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

เงินสด
เช็คทีถ่ งึ กาหนดชาระ - สุทธิ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
- ประเภทกระแสรายวัน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
89,972.00
80,478.75
1,238,549.00
106,311.19
49,192,859.47 35,496,241.51
5,301,070.60 33,320,248.06
55,822,451.07 69,003,279.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
80,000.00
80,000.00
16,648,540.48 30,430,343.14
3,344,876.93
4,778,164.78
20,073,417.41 35,288,507.92

หน้า 29 จาก 56

7.

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ
ตั ๋วเงินรับ
ลูกหนี้การค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - บริษทั อื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
รวมลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาค่าเครื่องจักร
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้อ่นื
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เงินทดรองจ่าย
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

136,425.00
89,481.96
264,466,981.96

1,690,218.67
56,496.00
204,180,231.52

130,512,448.88

560,208.78
118,819,046.73

264,692,888.92

205,926,946.19

130,512,448.88

119,379,255.51

(2,792,289.98)

(4,998,607.85)

-

(3,321,911.87)

261,900,598.94

200,928,338.34

130,512,448.88

116,057,343.64

3,942,764.55
888,199.40
1,465,176.61
1,026,124.55
1,273,512.00
1,314,273.26
9,910,050.37

3,526,164.02
13,646,623.50
347,897.07
1,018,350.66
555,962.26
19,094,997.51

2,465,179.44
1,465,176.61
660,452.05
643,546.00
5,234,354.10

1,926,709.08
1,242,090.00
347,897.07
897,253.31
423,579.00
4,837,528.46

271,810,649.31

220,023,335.85

135,746,802.98

120,894,872.10

ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ แยกตามอายุหนี้ทค่ี า้ งชาระได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
ลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
ลูกหนี้ทเ่ี กินกาหนดชาระดังนี้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน ขึน้ ไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ลูกหนี้การค้าและตั ๋วเงินรับ - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

232,341,487.96

186,119,439.14

122,868,553.66

108,896,072.63

28,574,740.60
1,049,082.87
760,339.15
1,967,238.34
264,692,888.92

14,515,851.88
293,047.32
4,998,607.85
205,926,946.19

7,624,136.87
19,758.35
130,512,448.88

7,161,271.01
3,321,911.87
119,379,255.51

(2,792,289.98)
261,900,598.94

(4,998,607.85)
200,928,338.34

130,512,448.88

(3,321,911.87)
116,057,343.64
หน้า 30 จาก 56

7.

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น - สุทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของการตัง้ สารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
ยอดยกมาต้นปี
บวก ตัง้ เพิม่ ระหว่างปี
หัก กลับรายการจาก
การตัดหนี้สญ
ู ระหว่างปี
ยอดยกไปปลายปี

8.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

4,998,607.85
1,115,594.00

4,998,607.85
-

3,321,911.87
-

3,321,911.87
-

(3,321,911.87)
2,792,289.98

4,998,607.85

(3,321,911.87)
-

3,321,911.87

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

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

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
23,854,304.94 16,096,319.36
22,657,887.62 15,006,304.87
153,862,767.03 113,755,388.02
7,221,219.43
4,748,170.88
12,380,697.89
9,551,489.92
36,502,851.11
9,052,391.43
256,479,728.02 168,210,064.48
(3,067,893.61) (3,604,466.41)
253,411,834.41 164,605,598.07

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
4,926,619.17
4,157,321.75
2,865,426.09
2,886,965.43
83,442,860.76 54,429,670.28
3,290,788.46
2,749,628.38
9,299,632.05
7,535,151.05
25,324,664.82
2,511,255.00
129,149,991.35 74,269,991.89
(705,213.92)
(813,908.84)
128,444,777.43 73,456,083.05

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
หน่วย : บาท

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก ตัง้ เพิม่ ระหว่างปี
หัก โอนกลับระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
3,604,466.41
3,501,955.20
2,692,934.08
2,294,671.03
(3,229,506.88) (2,192,159.82)
3,067,893.61
3,604,466.41

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
813,908.84
542,045.07
787,724.91
(108,694.92)
(515,861.14)
705,213.92
813,908.84

หน้า 31 จาก 56

9.

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย มีรายละเอียดดังนี้

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)
บริษทั

ปี 2564

ปี 2563

600

600

สัดส่วน(ร้อยละ)
ของเงินลงทุน
ปี 2564

ปี 2563

100

100

หน่วย : บาท
เงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธรี าคาทุน
ปี 2564

เงินปันผลรับ
สาหรับปี

ปี 2563

ปี 2564 ปี 2563

บริษทั ย่อย
บริษทั สหกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด

10.

500,100,399.40 500,100,399.40

-

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

11.

ปี 2564

ปี 2563

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ทีด่ นิ
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

17,475,660.00
(3,176,910.00)
14,298,750.00

17,475,660.00
(3,176,910.00)
14,298,750.00

มูลค่ายุตธิ รรม

14,298,750.00

14,298,750.00

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 33 ถึง 36

11.1

ในปี 2564 และปี 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ซอ้ื ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้ เป็ นเงินสดในราคาทุน
จานวนเงิน 93.39 และ 48.79 ล้านบาท สาหรับงบการเงินรวม และ 58.23 ล้านบาท และ 46.52 ล้านบาท สาหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

11.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้นาที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างบนที่ดนิ นัน้ และ
เครื่องจักรบางส่วนไปจดจานองเพื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 17 โดยมีราคาทุนจานวนเงิน 619.83 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนเงิน 456.71 ล้านบาท
และ 469.73 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับงบการเงินรวม (ราคาทุนจานวนเงิน 133.43 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตาม
บัญชี จานวนเงิน 83.22 ล้านบาท และ 87.06 ล้านบาท ตามลาดับ สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน้า 32 จาก 56

-

11.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ที่ดนิ และส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อระหว่างปี
โอนเข้า/(โอนออก)
รับโอนเงินมัดจาเป็ นสินทรัพย์
จาหน่ าย/ตัดจาหน่ ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคา-จาหน่ าย/ตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ระบบไฟฟ้ า

ระบบบาบัด
น้ าเสีย

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องมือ
เครื่องใช้โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัง้ /ก่อสร้าง

รวม

219,385,390.40
219,385,390.40

433,752,672.65 63,616,037.09 6,185,880.43 784,154,231.42
743,840.00
- 40,808,405.78
185,960.00
- 10,057,017.19
508,440.15
- (33,612,204.12)
434,682,472.65 63,616,037.09 6,185,880.43 801,915,890.42

19,562,299.33
1,436,264.15
53,550.00
(38,588.79)
21,013,524.69

67,873,540.89 1,003,096.45 10,242,977.19 1,605,776,125.85
959,507.65 3,595,000.00
1,428,795.37
48,971,812.95
- (10,242,977.19)
603,800.00
1,165,790.15
(381,747.50)
- (34,032,540.41)
68,451,301.04 4,598,096.45
2,032,595.37 1,621,881,188.54

412,608.40
412,608.40

226,533,363.86 48,071,402.43 5,294,413.07 460,361,547.27
12,917,315.59 5,701,612.85 372,884.29 31,937,296.14
- (22,570,802.62)
239,450,679.45 53,773,015.28 5,667,297.36 469,728,040.79

18,517,123.01
571,530.35
(38,584.79)
19,050,068.57

53,999,384.68 1,003,092.45
5,198,123.92
30,645.90
(375,500.86)
58,822,007.74 1,033,738.35

-

814,192,935.17
56,729,409.04
(22,984,888.27)
847,937,455.94

1,045,176.32
1,963,456.12

13,874,156.21
4.00
9,629,293.30 3,564,358.10

10,242,977.19
2,032,595.37

791,583,190.68
773,943,732.60

218,972,782.00
218,972,782.00

207,219,308.79 15,544,634.66
195,231,793.20 9,843,021.81

891,467.36 323,792,684.15
518,583.07 332,187,849.63
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11.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
ทีด่ นิ และส่วน
ปรับปรุงทีด่ นิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อระหว่างปี
โอนเข้า/(โอนออก)
โอนเป็ นค่าใช้จ่าย
รับโอนเงินมัดจาเป็ นสินทรัพย์
จาหน่าย/ตัดจาหน่ ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคา-จาหน่าย/ตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
เครือ่ งจักร
เครือ่ งมือ
และอุปกรณ์
เครือ่ งใช้โรงงาน

ระบบบาบัด
น้าเสีย

ระบบไฟฟ้ า

เครือ่ งตกแต่งและ
อุปกรณ์สานักงาน

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตัง้ /ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

219,385,390.40
-

434,682,472.65
372,235.34
211,285.98

63,616,037.09
-

6,185,880.43
-

801,915,890.42
33,718,585.44
1,605,713.59

21,013,524.69
973,235.29
-

68,451,301.04
5,679,812.32
-

4,598,096.45
-

2,032,595.37
53,439,408.27
(1,816,999.57)

1,621,881,188.54
94,183,276.66
-

219,385,390.40

435,265,993.97

63,616,037.09

6,185,880.43

13,612,121.00
(3,840,550.27)
847,011,760.18

(10,730.37)
21,976,029.61

(65,688.38)
74,065,424.98

4,598,096.45

(215,595.81)
53,439,408.26

(215,595.81)
13,612,121.00
(3,916,969.02)
1,725,544,021.37

412,608.40
412,608.40

239,450,679.45
9,778,312.19
249,228,991.64

53,773,015.28
5,608,402.68
59,381,417.96

5,667,297.36
372,884.29
6,040,181.65

469,728,040.79
32,905,768.27
(3,840,547.27)
498,793,261.79

19,050,068.57
746,390.09
(10,727.37)
19,785,731.29

58,822,007.74
5,607,384.57
(65,683.38)
64,363,708.93

1,033,738.35
431,400.01
1,465,138.36

-

847,937,455.94
55,450,542.10
(3,916,958.02)
899,471,040.02

-

-

-

-

5,555,726.98
5,555,726.98

-

-

-

-

5,555,726.98
5,555,726.98

218,972,782.00
218,972,782.00

195,231,793.20
186,037,002.33

9,843,021.81
4,234,619.13

518,583.07
145,698.78

332,187,849.63
342,662,771.41

1,963,456.12
2,190,298.32

9,629,293.30
9,701,716.05

3,564,358.10
3,132,958.09

2,032,595.37
53,439,408.26

773,943,732.60
820,517,254.37

ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

ปี 2564
51,965,630.99
3,484,911.11
55,450,542.10

ปี 2563
52,843,224.98
3,886,184.06
56,729,409.04
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11.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดนิ และส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

30,591,390.40
30,591,390.40

146,895,641.16
743,840.00
185,960.00
147,825,441.16

3,601,000.00
3,601,000.00

3,859,880.43
3,859,880.43

322,977,650.61
39,865,985.78
346,440.15
(3,697,472.13)
359,492,604.41

5,327,340.74
933,960.37
(38,588.79)
6,222,712.32

7,515,569.94 1,003,096.45
440,953.65 3,595,000.00
(381,747.50)
7,574,776.09 4,598,096.45

185,960.00
938,324.33
(185,960.00)
603,800.00
1,542,124.33

521,957,529.73
46,518,064.13
950,240.15
(4,117,808.42)
565,308,025.59

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

412,608.40
412,608.40

139,531,973.92
4,091,680.08
143,623,654.00

3,481,463.70
97,809.16
3,579,272.86

2,968,420.07
372,884.29
3,341,304.36

213,672,154.83
8,293,682.22
(3,388,187.60)
218,577,649.45

4,896,822.70
230,358.60
(38,584.79)
5,088,596.51

6,968,563.44 1,003,092.45
300,190.24
30,645.90
(375,500.86)
6,893,252.82 1,033,738.35

-

372,935,099.51
13,417,250.49
(3,802,273.25)
382,550,076.75

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

30,178,782.00
30,178,782.00

7,363,667.24
4,201,787.16

119,536.30
21,727.14

891,460.36
518,576.07

109,305,495.78
140,914,954.96

430,518.04
1,134,115.81

547,006.50
4.00
681,523.27 3,564,358.10

185,960.00
1,542,124.33

149,022,430.22
182,757,948.84

ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคา-จาหน่ าย/ตัดจาหน่ าย

เครื่องมือ
เครื่องใช้โรงงาน

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตัง้ /ก่อสร้าง

ระบบไฟฟ้ า

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อระหว่างปี
โอนเข้า/(โอนออก)
รับโอนเงินมัดจาเป็ นสินทรัพย์
จาหน่ าย/ตัดจาหน่ ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ระบบบาบัด
น้ าเสีย

ยานพาหนะ

รวม
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11.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดนิ และส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ซื้อระหว่างปี
โอนเข้า/(โอนออก)
โอนเป็ นค่าใช้จา่ ย
รับโอนเงินมัดจาเป็ นสินทรัพย์
จาหน่ าย/ตัดจาหน่ ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคา-จาหน่ าย/ตัดจาหน่ าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

30,591,390.40 147,825,441.16
372,235.34
211,285.98
30,591,390.40 148,408,962.48

3,601,000.00
-3,601,000.00

3,859,880.43
3,859,880.43

359,492,604.41
4,133,824.01
1,115,242.54
1,242,090.00
(3,840,550.27)
362,143,210.69

6,222,712.32
473,333.43
(10,730.37)
6,685,315.38

7,574,776.09
2,303,313.82
(65,688.38)
9,812,401.53

4,598,096.45
4,598,096.45

1,542,124.33 565,308,025.59
51,200,372.85 58,483,079.45
(1,326,528.52)
(215,595.81)
(215,595.81)
1,242,090.00
- (3,916,969.02)
51,200,372.85 620,900,630.21

412,608.40 143,623,654.00
952,676.70
412,608.40 144,576,330.70

3,579,272.86
4,599.02
3,583,871.88

3,341,304.36
372,884.29
3,714,188.65

218,577,649.45
10,742,287.39
(3,840,547.27)
225,479,389.57

5,088,596.51
367,735.95
(10,727.37)
5,445,605.09

6,893,252.82
391,538.41
(65,683.38)
7,219,107.85

1,033,738.35
431,400.01
1,465,138.36

- 382,550,076.75
- 13,263,121.77
- (3,916,958.02)
- 391,896,240.50

21,727.14
17,128.12

518,576.07
145,691.78

140,914,954.96
136,663,821.12

1,134,115.81
1,239,710.29

681,523.27
2,593,293.68

3,564,358.10
3,132,958.09

1,542,124.33 182,757,948.84
51,200,372.85 229,004,389.71

4,201,787.16
3,832,631.78

ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย.ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
รวม

เครื่องมือ
เครื่องใช้โรงงาน

ยานพาหนะ

ระบบไฟฟ้ า

30,178,782.00
30,178,782.00

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

ระบบบาบัด
น้ าเสีย

สินทรัพย์ระหว่าง
ติดตัง้ /ก่อสร้าง

รวม

หน่ วย : บาท
ปี 2564
ปี 2563
12,165,708.40 11,614,742.34
1,097,413.37
1,802,508.15
13,263,121.77 13,417,250.49
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12.

สัญญำเช่ำ

12.1

สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของบัญชีสนิ ทรัพย์สทิ ธิการใช้ สรุปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อุปกรณ์
สานักงาน
811,358.29
(347,724.96)
463,633.33

ยานพาหนะ
รวม
979,463.26 1,790,821.55
(673,131.27) (1,020,856.23)
306,331.99
769,965.32

ยานพาหนะ
979,463.26
(673,131.27)
306,331.99

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเช่าสินทรัพย์หลายประเภทประกอบด้วย อุปกรณ์สานักงานและยานพาหนะ สัญญาเช่ามี
ระยะเวลา 3 - 4 ปี โดยมีสทิ ธิต่อสัญญาเช่าเมื่อสิน้ สุดสัญญา ค่าเช่ากาหนดชาระเป็ นรายเดือนตามอัตราทีร่ ะบุไว้ในสัญญา
12.2

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

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

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
820,000.00 1,898,500.00
(19,111.31)
(72,135.43)
800,888.69 1,826,364.57
(677,915.17) (1,025,475.88)
122,973.52
800,888.69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
324,000.00 1,030,500.00
(5,334.65)
(31,545.17)
318,665.35
998,954.83
(318,665.35)
(680,289.48)
318,665.35

รายการเปลีย่ นแปลงของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า สรุปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
หัก จ่ายชาระระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
1,826,364.57
998,954.83
(1,025,475.88) (680,289.48)
800,888.69
318,665.35
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12.

สัญญำเช่ำ

12.3

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รบั รู้ในงบกำไรขำดทุน
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัญญาเช่าทีร่ บั รูใ้ นงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปได้ดงั นี้

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับสัญญาเช่าซือ้ สินทรัพย์
อ้างอิงมีมลู ค่าต่า
13.

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
1,020,856.23 1,109,086.42
673,131.27
761,361.46
53,024.12
96,456.60
26,210.52
56,130.11
175,142.82

761,707.61

175,142.82

353,561.29

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
รายการเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน สรุปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
บวก ซือ้ ระหว่างปี
หัก ค่าตัดจ่ายสาหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

14.

608,400.27
3,879,650.00
(611,557.71)
3,876,492.56

3,923,853.92
(3,315,453.65)
608,400.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
140,782.82
2,930,950.00
(297,573.48)
2,774,159.34

1,348,934.82
(1,208,152.00)
140,782.82

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
11,333,597.16
12,445,863.69
(4,520,048.96) (4,504,955.50)
6,813,548.20
7,940,908.19

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
6,663,067.78
7,242,791.13
6,663,067.78
7,242,791.13
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14.

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

14.1

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างปี มีดงั นี้

ณ วันที่
1 ม.ค. 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวม
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2564

986,211.63
720,893.27

(441,263.58)
(107,314.56)

10,103,376.79
635,382.00
12,445,863.69

829,863.54
281,285.40

(1,393,551.93) 9,539,688.40
635,382.00
(1,393,551.93) 11,333,597.16

(4,504,955.50)
7,940,908.19

(15,093.46)
266,191.94

- (4,520,048.96)
(1,393,551.93) 6,813,548.20

ณ วันที่
1 ม.ค. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (รายจ่าย) สาหรับปี ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
-

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
บันทึกเป็ นรายได้ (รายจ่าย) สาหรับปี ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

544,948.05
613,578.71

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2563

986,211.63
700,391.03

20,502.24

-

986,211.63
720,893.27

9,902,843.60
635,382.00
12,224,828.26

173,255.79
193,758.03

27,277.40 10,103,376.79
635,382.00
27,277.40 12,445,863.69

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

(484,329.56)
(290,571.53)

- (4,504,955.50)
27,277.40 7,940,908.19
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

14.1

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างปี มีดงั นี้ (ต่อ)

ณ วันที่
1 ม.ค. 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สุทธิ

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2564

664,382.38
162,781.75

(664,382.38)
(21,738.98)

-

141,042.77

6,415,627.00
7,242,791.13

610,705.75
(75,415.61)

(504,307.74)
(504,307.74)

6,522,025.01
6,663,067.78

ณ วันที่
1 ม.ค. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวม

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้(รายจ่าย)สาหรับปี ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ นรายได้(รายจ่าย)สาหรับปี ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2563

664,382.38
108,409.00

54,372.75

-

664,382.38
162,781.75

5,974,068.80
6,746,860.18

(3,891.94)
50,480.81

445,450.14
445,450.14

6,415,627.00
7,242,791.13

(641,909.33)
6,104,950.85

641,909.33
692,390.14

445,450.14

7,242,791.13
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14.

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

14.2

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สรุปได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับผลต่างชัวคราวที
่
่
รับรูเ้ มื่อเริม่ แรกและทีก่ ลับรายการ
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

11,850,911.56 10,025,695.24 11,850,911.56 10,025,695.24

(266,191.94)
290,571.53
75,415.61
11,584,719.62 10,316,266.77 11,926,327.17

(692,390.14)
9,333,305.10

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวนเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
จานวนเงิน
ก่อนภาษี
ทางภาษี
สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

6,967,759.70
6,967,759.70

(1,393,551.93)
(1,393,551.93)

5,574,207.77
5,574,207.77

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
จานวนเงิน
ก่อนภาษี
ทางภาษี
สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(136,387.06)
(136,387.06)

27,277.40
27,277.40

(109,109.66)
(109,109.66)
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

14.2

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สรุปได้ดงั นี้ (ต่อ)
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
จานวนเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
จานวนเงิน
ก่อนภาษี
ทางภาษี
สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ :
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2,521,538.70
2,521,538.70

(504,307.74)
(504,307.74)

2,017,230.96
2,017,230.96

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
จานวนเงิน
ก่อนภาษี
ทางภาษี
สุทธิจากภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ :
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ทร่ี บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
14.3

(2,227,250.70)
(2,227,250.70)

445,450.14
445,450.14

(1,781,800.56)
(1,781,800.56)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ทแ่ี ท้จริง
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2564
ปี 2563
อัตราภาษี จานวนเงินภาษี อัตราภาษี จานวนเงินภาษี
(ร้อยละ)
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)
กาไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
กาไรก่อนภาษีเงินได้ส่วนของบริษทั ฯ
หัก กาไรจากการได้รบั ส่งเสริมการลงทุน
กาไรก่อนภาษีเงินได้ - สุทธิ
จานวนภาษีตามอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถนามา
หักในการคานวณกาไรทางภาษี
ภาษีเงินได้ (อัตราทีแ่ ท้จริง)

20.00

75,376,388.54
95,805,757.40
(33,066,163.60)
62,739,593.80
12,547918.76

18.46

(963,199.14)
11,584,719.62

20.00

87,315,838.21
92,108,589.61
(40,613,204.12)
51,495,385.49
10,299,077.10

20.03

17,189.67
10,316,266.77
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)

14.3

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินได้ทแ่ี ท้จริง (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2564
ปี 2563
อัตราภาษี จานวนเงินภาษี อัตราภาษี จานวนเงินภาษี
(ร้อยละ)
(บาท)
(ร้อยละ)
(บาท)
กาไรก่อนภาษีเงินได้
หัก กาไรจากการได้รบั ส่งเสริมการลงทุน
กาไรก่อนภาษีเงินได้ - สุทธิ
จานวนภาษีตามอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถนามา
หักในการคานวณกาไรทางภาษี
ภาษีเงินได้ (อัตราทีแ่ ท้จริง)

20.00

95,805,757.40
(33,066,163.60)
62,739,593.80
12,547,918.76

19.01

(621,591.59)
11,926,327.17

20.00

92,108,589.61
(40,613,204.12)
51,495,385.49
10,299,077.10

18.12

(965,772.00)
9,333,305.10

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั ย่อย มีรายการผลแตกต่างชัวคราวที
่
่ใช้หกั ภาษี ผลแตกต่างชัวคราว
่
เกิดจากขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ จานวนเงิน 159.47 ล้านบาท และ 200.85 ล้านบาท ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม
บริษทั ย่อย ไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษทั ย่อย พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าจะเป็ น
ไม่ถงึ ระดับความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทบ่ี ริษทั ย่อย จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์
14.4

อัตราภาษี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากกาไรสุทธิตามบัญชี ภายหลังปรับปรุงด้วยรายการทีไ่ ม่ถอื
เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
รายการปรับปรุงหลัก ได้แก่ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและมูลค่าที่ลดลง ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ รายจ่ายเพื่อซือ้ ชุดตรวจ Covid-19 เพื่อใช้สาหรับพนักงานหรือลูกจ้าง
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทป่ี ระมวลรัษฎากรกาหนด
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องได้ถูกวัดมูลค่าด้วยอัตราภาษีรอ้ ยละ 20 ซึง่ เป็ นอัตราภาษีทร่ี ฐั บาลกาหนด ณ วันที่
รายงาน
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15.

เงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี )
ปี 2564
ปี 2563
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน

-

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
-

1.20 - 1.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

18,000,000.00

-

18,000,000.00

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

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

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

103,303,379.74
73,554,001.54
176,857,381.28

40,072,488.46
42,462,990.06
82,535,478.52

57,195,370.16
28,476,339.87
85,671,710.03

26,914,916.50
18,072,286.40
44,987,202.90

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อ่นื
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
โบนัสค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สนิ
รายได้รบั ล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

4,438,009.17
4,640,018.83
10,120,261.41
8,564,788.75
2,469,330.50 12,145,744.33
1,357,480.75
186,180.00
782,372.97
642,772.96
19,167,454.80 26,179,504.87
196,024,836.08 108,714,983.39

3,353,273.54
3,668,020.37
2,469,330.50
787,170.75
507,220.44
10,785,015.60
96,456,725.63

4,038,983.63
3,836,257.69
10,406,733.33
360,636.85
18,642,611.50
63,629,814.40
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17.

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
199,499,500.00
(61,466,800.00)
138,032,700.00
(61,466,800.00)
76,565,900.00

ยอดคงเหลือต้นปี
หัก จ่ายคืนระหว่างปี
รวม
หัก ส่วนทีค่ รบกาหนดชาระในหนึ่งปี
สุทธิ

ปี 2563
260,966,300.00
(61,466,800.00)
199,499,500.00
(61,466,800.00)
138,032,700.00

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

18.

วัตถุประสงค์
จ่ายชาระคืน
เงินกูย้ มื
ระยะสัน้

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้อยละ)
4.77

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

ครบกาหนด
ภายในวันที่ 29
มีนาคม 2567

หลักทรัพย์
ค้าประกัน
บริษทั ใหญ่
ลาดับสูงสุด

ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน - สุทธิ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลังออกจากงานและบาเหน็จ ตามข้อกาหนดของ
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงาน
ตามสิทธิและอายุงาน
การเปลีย่ นแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน ประกอบด้วย
หน่วย : บาท

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์พนักงานทีจ่ ่ายในระหว่างปี
(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ส่วนทีค่ รบกาหนดชาระในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สนิ สาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
50,516,884.00 49,514,218.00
5,653,131.00 4,598,688.99
611,730.37
771,906.00
(2,115,543.67) (4,504,316.05)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
32,078,135.00 29,870,344.00
3,422,347.00 2,574,733.00
384,938.37
462,984.00
(753,756.67) (3,057,176.70)

(6,967,759.70)
47,698,442.00
(2,296,552.00)

136,387.06 (2,521,538.70)
50,516,884.00 32,610,125.00
(1,206,147.00) (1,434,723.00)

2,227,250.70
32,078,135.00
(723,465.00)

45,401,890.00

49,310,737.00

31,354,670.00

31,175,402.00
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18.

ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน - สุทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ในงบการเงินรวมระยะเวลาประมาณ 10 - 11 ปี และในงบการเงินเฉพาะกิจการระยะเวลาประมาณ 10 ปี
ค่าใช้จ่ายทีร่ บั รูใ้ นกาไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
กาไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวม
กาไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กาไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี

4,850,919.38
275,931.37
1,138,010.62
6,264,861.37

(5,574,207.77)

4,377,279.98
315,875.00
677,440.01
5,370,594.99

2,846,433.38
143,193.37
817,658.62
3,807,285.37

2,505,442.00
185,306.00
346,969.00
3,037,717.00

109,109.66 (2,017,230.96)

1,781,800.56

กาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทีร่ บั รูใ้ นกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึน้ จาก
หน่วย : บาท
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
สมมติฐานทางการเงิน
(3,227,618.00) 1,847,039.00 (2,124,175.00)
1,162,581.00
การปรับปรุงจากประสบการณ์
(2,870,824.70) (1,592,955.94) (523,316.70)
1,182,365.70
สมมติฐานประชากร
(869,317.00) (117,696.00)
125,953.00
(117,696.00)
(6,967,759.70)
136,387.06 (2,521,538.70)
2,227,250.70
รวม
ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันทีร่ ายงาน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
อัตราคิดลด * (ร้อยละ)
1.84 - 1.89
1.20 - 1.23
1.84
1.20
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน (ร้อยละ)
2.50 - 3.50
2.50 - 3.50
3.50
3.50
อายุครบเกษียณ (ปี )
60
60
60
60
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน** (ร้อยละ)
0 - 25
0 - 25
0 - 18
0 - 18
อัตรามรณะ ***
TMO 2017
TMO 2017
TMO 2017
TMO 2017
* อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสาหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
** ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลาการทางานของพนักงาน
*** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017 : Thai Mortality Ordinary Table of 2017)
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18.

ประมำณกำรหนี้ สินสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน - สุทธิ (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจจะเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อประมาณการหนี้สนิ สาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน ทีก่ าหนดไว้เป็ นจานวนเงินดังต่อไปนี้
ผลกกระทบต่อประมาณการหนี้สนิ สาหรับผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
อัตราคิดลด
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

(4,359,222.00)
5,053,275.00

(5,015,321.00) (2,955,626.00) (3,151,908.00)
5,845,444.00 3,429,549.00 3,672,796.00

4,923,636.00
(4,338,997.00)

5,656,121.00 3,335,613.00 3,547,814.00
(4,962,381.00) (2,937,931.00) (3,114,806.00)

(4,552,042.00)
1,466,995.00

(5,201,958.00) (3,078,095.00) (3,265,247.00)
1,765,195.00
993,840.00 1,106,866.00

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ไี ม่ได้คานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดทีค่ าดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว
แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
19.

สำรองตำมกฎหมำย

19.1

บริษทั ฯ
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไป
จ่ายเงินปันผลได้
ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้จดั สรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19.2

บริษทั ย่อย
ตามมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษทั ย่อยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยต้องจัดสรรทุน
สารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนผลกาไร ซึง่ บริษทั ทามาหาได้ทุกคราวทีจ่ ่ายเงินปันผลจนกว่าทุน
สารองนัน้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปหักกับ
ขาดทุนสะสมและไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
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20.

ค่ำใช้จ่ำยจำแนกตำมลักษณะ
ค่าใช้จ่ายจาแนกตามลักษณะทีส่ าคัญ ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าสาเร็จรูป
และงานระหว่างทา
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน

21.

(14,929,800.20)
793,879,159.11
196,863,285.34
57,082,956.04
11,884,080.77

(1,255,805.58)
687,655,619.34
207,319,075.74
61,153,949.11
14,972,188.25

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
(856,453.00)
431,856,058.06
101,497,673.45
14,233,826.52
78,358.25

1,500,264.51
385,759,995.08
109,329,779.81
15,386,763.95
404,876.68

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

วันทีอ่ นุมตั ิ

บริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม

วันทีเ่ ริม่ มีรายได้

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

สิทธิประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการส่งเสริมการลงทุนทีส่ าคัญ มีดงั นี้
1. ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
2. ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล สาหรับกาไรสุทธิทไ่ี ด้รบั จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน
มีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้
3. ได้รบั การยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดบิ และวัสดุจาเป็ นทีต่ ้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ เพือ่ ใช้ในการผลิต
เพื่อส่งออกเป็ นระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ (ได้รบั ยกเว้นเฉพาะบัตรส่งเสริมเลขที่ 2186 (2)/2554)
4. ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือ
การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
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21.

สิ ทธิ ประโยชน์ ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน (ต่อ)
ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน จาแนกเป็ นส่วนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน และส่วนที่
ไม่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปนี้

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กิจการที่ได้รบั
กิจการที่ไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
269,159
1,007,816
1,276,975
(234,440)
(955,274)
(1,189,714)
(30)
(11,854)
(11,884)
(11,585)
(11,585)
34,689
29,103
63,792
5,574
5,574
34,689
34,677
69,366

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กิจการที่ได้รบั
กิจการที่ไม่ได้รบั
การส่งเสริม
การส่งเสริม
รวม
269,159
442,756
711,915
(234,440)
(381,591)
(616,031)
(30)
(49)
(79)
(11,926)
(11,926)
34,689
49,190
83,879
2,017
2,017
34,689
51,207
85,896

รายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

การจัดสรรผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้นจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 2 ประการดังนี้ คือ
1. รายได้และค่าใช้จ่ายทีส่ ามารถระบุได้ว่าเป็ นของส่วนใดก็จะจัดสรรไปยังส่วนนัน้ โดยตรง
2. รายการทีไ่ ม่สามารถระบุได้ว่าเป็ นของส่วนใดก็จะจัดสรรตามสัดส่วนของรายได้แต่ละส่วน
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22.

กำไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐำน
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานสาหรับปี คานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับปี ทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคล ภายนอกที่ออกในระหว่างปี
โดยแสดงการคานวณดังนี้
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2563
กาไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
(ขัน้ พืน้ ฐาน) (หน่วย : บาท)
จานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกจาหน่ ายแล้ว
(หน่วย : หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (หน่วย : บาทต่อหุน้ )

23.

63,791,668.92
300,000,000
0.213

76,999,571.44 83,879,430.23 82,775,284.51
300,000,000
0.257

300,000,000
0.280

300,000,000
0.276

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และพนักงานของบริษทั ฯ ได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุน
สารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือน ในอัตรา
ร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลีย้ งชีพนี้ บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย จากัด (มหาชน)
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจานวนเงิน 3.54 ล้านบาท
และ 3.52 ล้านบาท ตามลาดับ

24.

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงำนดำเนิ นงำน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่ผู้มอี านาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดาเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน ทัง้ นี้ผู้มอี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาเนินงานของบริษทั
คือ คณะกรรมการของบริษทั
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตกล่องกระดาษ ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่า
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนัน้ ฝ่ ายบริหารจึงพิจารณาว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีส่วนงานทางภูมศิ าสตร์เพียงส่วนงานเดียว
ดังนัน้ รายได้ กาไร และสินทรัพย์ทงั ้ หมด ทีแ่ สดงในงบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมศิ าสตร์ตามทีก่ ล่าวไว้
ในปี 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวนหนึ่งรายในงบการเงินรวม เป็ นจานวนเงิน
ประมาณ 444 ล้านบาท (ในปี 2563 จานวนเงินประมาณ 415 ล้านบาท) ซึง่ มาจากส่วนงานผลิตกล่องกระดาษ
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25.

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครือ่ งมือทำงกำรเงิน

25.1

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ ายเป็ นมูลค่าที่ใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชี

25.2

วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการเงินในด้านต่างๆ ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด
(ซึง่ ประกอบด้วยความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น และความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย) และความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง นโยบาย
การบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมุ่งเน้นการบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนจากตลาดการเงิน
ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้โดยให้มผี ลกระทบด้านลบต่อผลการดาเนินงานทางการเงินน้อยทีส่ ุด
เครื่องมือทางการเงินทีส่ าคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ มื เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินกูย้ มื ระยะยาว และหนี้สนิ
ตามสัญญาเช่า บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งดังนี้

25.3

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิ ต
ความเสีย่ งด้านเครดิต คือ ความเสีย่ งในการสูญเสียทางการเงินหากลูกค้าหรือคู่สญ
ั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพันธะ
สัญญาต่างๆ อันเนื่องมาจากเครื่องมือทางการเงิน โดยความเสีย่ งดังกล่าวประกอบด้วย ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น เงินฝากกับธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น โดยความเสีย่ งสูงสุดจากความเสีย่ งด้านเครดิตมีมลู ค่า
จากัดเท่ากับมูลค่าตามบัญชีท่แี สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน

25.3.1 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอืน่
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบริหารความเสีย่ งโดยใช้นโยบายและขัน้ ตอนในการควบคุมการให้สนิ เชื่อเป็ นไปอย่างเหมาะสม
และไม่คาดว่าจะมีผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสาคัญจากการให้สนิ เชื่อทางการค้า โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้
ติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นอย่างสม่าเสมอ อีกทัง้ การให้สนิ เชื่อของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัว เนื่องจากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีฐานลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีจานวนมากราย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยอัตราการตัง้ สารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ คานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันทีถ่ งึ กาหนดชาระสาหรับกลุ่มลูกค้าทีม่ รี ปู แบบ
ของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้าโดยพิจารณา
จากลัษณะของธุรกิจลูกค้า การคานวณผลขาดทุนจากการด้อ ยค่าด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึง ถึง ผลของ
ความน่ าจะเป็ นถ่วงน้ าหนัก มูลค่าของเงินตามระยะเวลาและข้อมูลสนับสนุ นที่มคี วามน่ าเชื่อถือที่มอี ยู่ ณ วันที่รายงาน
โดยเป็ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
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25.4

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด

25.4.1 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น คือ ความเสีย่ งทีม่ ูลค่ายุตธิ รรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตจะมีความผันผวน เนื่องจาก
การเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับเจ้าหนี้การค้าในต่างประเทศ และเจ้าหนี้จาก
การซือ้ อุปกรณ์เป็ นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศจากการดาเนินงานโดยปกติของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หนี้สนิ ทางการเงิน ซึง่ ไม่ได้ทาสัญญาป้ องกันความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลีย่ น ดังนี้
สกุลเงิน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
เยน

งบการเงินรวม
ปี 2564
ปี 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2564
ปี 2563

อัตราแลกเปลีย่ น
ปี 2564
ปี 2563

3,086,378
-

1,670,031
-

33.59
-

1,493,071
421,070

852,286
421,070

30.21
0.29

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่มผี ลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีอย่างเป็ นสาระสาคัญจากการเปลีย่ นแปลงของมูลค่ายุตธิ รรม
ของหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นของหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
25.4.2 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ าคัญอันเกีย่ วเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื
ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงิน ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบี้ยที่
ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาดหรือมีอตั ราดอกเบี้ยคงทีซ่ ง่ึ ใกล้เคียงกับอัตราตลาด ซึง่ ความผันผวนจากอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยบริหารความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกูย้ มื ที่มที งั ้ อัตราดอกเบี้ยตามอัตราคงที่
และอัตราดอกเบี้ยตามอัตราผันแปรในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายในการรักษาสมดุล
ระหว่างแหล่งทีม่ ากับการใช้เงินทุนโดยหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบี้ยตามอัตราคงที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยทีส่ าคัญสามารถ
จัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยคงทีส่ ามารถแยกตามวันที่
ครบกาหนดหรือวันที่มกี ารกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันทีม่ กี ารกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้

หน้า 52 จาก 56

25.

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครือ่ งมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

25.4.2 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีส่ าคัญจัดประเภทตามอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึน้ ลดตาม ไม่มอี ตั รา
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

-

49,193
11

6,629
271,810
-

55,822
271,810
11

0.05 - 0.15
MLR+1.5

678
61,467

123
76,566

-

420,000
-

196,025
-

420,000
196,025
801
138,033

0.68 - 0.88
4
Fixed 4.77

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละ (ต่อปี )

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึน้ ลดตาม ไม่มอี ตั รา
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละ (ต่อปี )

-

-

-

35,496
375

33,507
220,023
-

69,003
220,023
375

0.05 - 0.10
MLR+1.5

1,025
61,467

801
138,033

-

18,000
320,000
-

108,715
-

18,000
320,000
108,715
1,826
199,500

1.20 - 1.95
0.42 - 1.14
4
Fixed 4.77
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25.4.2 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินทีส่ าคัญจัดประเภทตามอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึน้ ลงตาม ไม่มอี ตั รา
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

-

-

-

16,649
11

3,424
135,747
-

20,073
135,747
11

0.05 - 0.15
MLR+1.5

319

-

-

-

96,457
-

96,457
319

4

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : พันบาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรับขึน้ ลงตาม ไม่มอี ตั รา
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่พนักงาน
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละ (ต่อปี )

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ร้อยละ (ต่อปี )

-

-

-

30,430
283

4,858
120,895
-

35,288
120,895
283

0.05 - 0.10
MLR+1.5

680

319

-

18,000
-

63,630
-

18,000
63,630
999

1.20 - 1.95
4

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มผี ลกระทบต่อกาไรก่อนภาษีอย่างเป็ นสาระสาคัญอันเกีย่ วเนื่องกับเงินกูย้ มื จากการเปลีย่ นแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด
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25.5

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยต้องการสภาพคล่องเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันทางการค้าของแต่ละบริษทั ซึง่ แต่ละ
บริษทั มีความรับผิดชอบในการรักษาระดับเงินสดและการพิจารณาเพิม่ วงเงินเครดิตทัง้ ในส่วนของภายในบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยและกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องทีต่ ้องการโดยต้องอยู่ภายใต้แนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประเมินความเสีย่ งจากการขาดสภาพคล่องโดยการทาแผนการบริหารสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง
และรักษาระดับของเงินสด เงินฝากประจา วงเงินสินเชื่อแบบผูกพันทีย่ งั ไม่ได้ใช้ และวงเงินแบบสินเชื่อ แบบไม่ผูกพัน
จากธนาคารต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อสภาพคล่องทีต่ ้องการ
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สนิ ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ซึง่ พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาทีย่ งั ไม่คดิ ลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงได้ดงั นี้
หน่วย: พันบาท
งบการเงินรวม

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
รวมรำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์
25.6

เมื่อทวง
ถาม

ไม่เกิน
1 ปี

420,000
420,000

196,024
678
61,467
258,169

เมื่อทวง
ถาม

หน่วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
-

96,457
319
96,776

มากกว่า
5 ปี

1 - 5 ปี
123
76,566
76,689

-

รวม
-

420,000
196,024
801
138,033
754,858

รวม
-

96,457
319
96,776

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื
มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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26.

ภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจจะเกิ ดขึ้น
ภาระผูกพัน

26.1

บริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจักร ดังนี้
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย

สกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
บาท
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
เยน
บาท

ปี 2564

ปี 2563

8,772
14,915
853,155

77,000
1,292,000
515,900
35,600,000
303,400

หนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
26.2

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันอยู่กบั ธนาคาร ดังนี้
ปี 2564
ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา

บาท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
บริษทั ย่อย
ภาระผูกพันตามหนังสือค้าประกันต่างๆ
บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย

ปี 2563
ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา

บาท

-

50,050

-

5,261

6,796,200
6,700,000

-

6,749,100
6,700,000

-

26.3

บริษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเข้าประกันวงเงินสินเชื่อบริษทั ย่อย จานวนเงิน 218 ล้านบาท

27.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย คือ การดารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการดารงไว้ซง่ึ โครงสร้างของทุนทีเ่ หมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ในงบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเป็ น 1.40 : 1 และ 1.38 : 1 และ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ น 0.18 : 1 และ 0.18 : 1 ตามลาดับ

28.

กำรอนุมตั ิ งบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
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