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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 (เดิมช่ือ บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จาํกดั) 

 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้

ถือหุน้และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อของ

บริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและ

นาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก

ผลการสอบทานของขา้พเจา้  

 

ขอบเขตการสอบทาน 

   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง

การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาํให้ขา้พเจ้าไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่

แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน  

 

ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

   

 

      (นายธนะวุฒิ   พิบูลยส์วสัด์ิ) 

  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 
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บริษัท ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1  ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษทั 

   บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 20 

กนัยายน 2550 และตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 

2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพ

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 

    บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

   สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 68/2-5 หมู่ท่ี 5 ตาํบลบางสมัคร อาํเภอบางปะกง จังหวดั

ฉะเชิงเทรา 24130  

   สาขาตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 12 ตาํบลบางปะกง อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

1.2 ลกัษณะการดาํเนินงานและกิจกรรมหลกั 

 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายฉลากฟิลม์หดรัดรูป 

 1.3  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ ครอบครัวทอย ซ่ึงถือหุ้นสามญัของบริษทัเป็นจาํนวนร้อยละ 65.00 

ของจาํนวนหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั 

 

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

2.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้าํหนดเพื่อเป็นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

โดยเน้นการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ

ไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่

กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่าง

อ่ืนในนโยบายการบญัชี 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 
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2.2      มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ี

มีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก

ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด

ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น (General appoach) และหลักการเก่ียวกับการบัญชี

ป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบัญชี การตีความ

มาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน มาใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม (Modified 

Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบ

สะสมจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก ได้แสดงไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบับน้ีได้กาํหนดหลักการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้

หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใช้โดย

บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาปฏิบติัใช้เป็นคร้ัง

แรก โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้ งน้ี  บริษัทเลือกปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

โดยการรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตาม

สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทั ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ัง

แรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นรายสัญญาในจาํนวนเท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ย

จาํนวนในการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหนา้หรือคา้งจ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ใน

งบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุงบการเงินระหว่าง

กาลขอ้ 4 

 

3.  นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

 นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัท่ีใช้ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกนักบัท่ีใชใ้น

การจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้นโยบายการบญัชีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

เน่ืองจากบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และกลุ่ม

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี   



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

13 

 

3.1 ลูกหน้ีการคา้ 

ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับ

ชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสาํคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

โดยใชวิ้ธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการ

วดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณาผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ตลอดอายุหน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ในการพิจารณาผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการ

ปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อ

ความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ี บริษทัไดร้ะบุผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการ

ว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขายสินคา้และบริการให้เป็น

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรับอตัราการสูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้น

ปัจจยัเหล่าน้ี ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 

3.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ข้อกาํหนดเก่ียวกับนิยาม

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดั

รายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

(1) การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า 

 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุนมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตัดจาํหน่าย การจัด

ประเภทดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบัโมเดลธุรกิจของบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะ

ของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

  สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน หรือผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน  
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

 บริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั

มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าดา้น

เครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพย์

ทางการเงินเป็นระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณ

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มี

องค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ ซ่ึงบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการ

พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

 

3.3 สัญญาอนุพนัธแ์ละกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง  

บริษทัรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํสัญญาและวดั

มูลค่าต่อมาในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การบญัชีสําหรับการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัขึ้นอยู่กบัว่าบริษทัไดก้าํหนดให้สัญญาอนุพนัธ์ดงักล่าว

เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ รวมทั้ง ลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

บริษทักาํหนดใหส้ญัญาอนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

•  การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์รัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รายการแลว้ 

หรือสัญญาผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รายการ (การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม) หรือ 

•  การป้องกนัความเส่ียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี

รับรู้รายการแลว้ หรือรายการท่ีคาดการณ์ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมาก 

(การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด) 

 การจดัประเภทสัญญาอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามการบญัชีป้องกนัความเส่ียงเป็นสินทรัพยไ์ม่

หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนเม่ือระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกนั

ความเส่ียงมีจาํนวนมากกว่า 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน

เม่ือระยะเวลาจนถึงวนัครบกาํหนดของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีจาํนวนไมเ่กิน 12 เดือน 

ตราสารอนุพนัธ์บางตวัไม่มีคุณสมบติัในการป้องกันความเส่ียง การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการบญัชีป้องกนัความเส่ียงรับรู้ทนัทีใน

กาํไรหรือขาดทนุและรวมอยูใ่นกาํไร (ขาดทุน) อ่ืน 
 

3.4 สัญญาเช่า 

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหัก    

ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม 

สัญญาเช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ  

วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดขึ้น และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

 ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดขึ้นสําหรับผูเ้ช่าใน    

การร้ือและขนยา้ยสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานท่ีตั้ งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะ

สินทรัพยอ์า้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม

อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี

สัญญาเช่าเร่ิมมีผลโดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืม   

ส่วนเพิ่ม หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นโดย

สะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่าย

ชําระแล้ว นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ

เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม ่

 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํ่า 

สําหรับสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกว่านบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่

มีสิทธิการเลือกซ้ือ และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า

ดงักล่าวจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

4. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบติั  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 2.2 บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่าง

งวดปัจจุบนั โดยบริษทัมีผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   
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 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหตุ 25) 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ 

รายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวียน        

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  101,206  (363)  -  100,843 

 สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ -  41  -  41 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,200  (1,200)  -  - 

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 172,553  -  (12,046)  160,507 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  83,386  83,386 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,186  65  -  3,251 

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน        

  ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั -  1,200  -  1,200 

หน้ีสินหมุนเวียน        

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 77,911  (192)  -  77,719 

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด 

    ชาํระภายในหน่ึงปี  3,791 

 

- 

 

8,278 

 

12,069 

 หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ -  192  -  192 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน        

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,298  -  63,062  67,360 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 123,143  (257)  -  122,886 
 
4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 123,143 

การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (257) 

การปรับปรุงกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

(257) 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ 

   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั  

 

122,886 
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การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้

จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 
 พนับาท 

 

มูลค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์  

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

 รวม 

 

สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  4,900  4,900 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  100,843  100,843 

สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 41  -  41 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น -  426  426 

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั -  3,007  3,007 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียน      

 ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั -  1,200  1,200 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น -  174  174 

 41  110,550  110,591 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  41,043  41,043 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น -  77,719  77,719 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  66,126  66,126 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  -  79,429  79,429 

หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 192  -  192 

 192  264,317  264,509 

 

สัญญาอนุพนัธ์และกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 

สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง บริษทัมีรายการสญัญาอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563  

ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 

สินทรัพยห์มุนเวียน    

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  -  41 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสัญญาอนุพนัธ ์ -  41 

หน้ีสินหมุนเวียน    

สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 1,963  192 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนสัญญาอนุพนัธ์ 1,963  192 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัมีรายการลูกหน้ีการคา้ท่ีตอ้งมีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  

ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายสุาํหรับลกูหน้ีการคา้ทั้งหมด 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัมีการจดักลุ่มลูกหน้ีการคา้ตาม

ความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระ อตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้ นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น ดว้ยวิธีการดงักล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 พนับาท 

 ไม่เกิน 

1 เดือน 

 

 

1 - 2 เดือน 

  

2 - 3 เดือน 

  

3 - 6 เดือน 

 

 

 

เกินกว่า 

6 เดือน  

รวม 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563            

ยอดลูกหน้ี 90,812  2,814  3,313  280  1,595  98,814 

ค่าเผ่ือผลขาดทุน 25  19  120  23  1,595  1,782 

 

การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กบัค่าเผื่อผลขาดทุน

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  

 พนับาท 

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,460 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 322 

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,782 

 

4.2 สัญญาเช่า 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตาม

สัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

และสําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทัรับรู้มูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวนัท่ีนํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 พนับาท 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 61,500 

บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยายระยะเวลาท่ีค่อนขา้งแน่ท่ีจะมีการใชสิ้ทธิ 34,120 

หกั  สัญญาพิจารณาเป็นสญัญาบริการ (2,836) 

 92,784 

หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (21,444) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  71,340 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,089 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 79,429 

  

ประกอบดว้ย  

   หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 12,069 

   หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 67,360 

 79,429 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - 

ท่ีดินและอาคาร 71,340 

ยานพาหนะ 12,046 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 83,386 

 

5. บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบั

บริษทั หากบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน โดยท่ี

บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคล

หรือเป็นกิจการ 
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5.1  ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะความสัมพนัธ ์

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 Shrinkpack Philippines Corporation 

 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น

 กรรมการ (ตั้งแต่วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุน้เป็นกรรมการ

 อีกต่อไป)   

 บริษทั แสตนดาร์ด รีไซเคิล จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั มณีอุดมสุข จาํกดั  
 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็น 

กรรมการ 

 บริษทั ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จาํกดั 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมการเป็น 
ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 บริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินคา้ จาํกดั 

  (เดิมช่ือ บริษทั ไทยโพลีฟิลม์ จาํกดั) 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมการเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

 บริษทั แสตนดาร์ด โพลีเมอร์ จาํกดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั ชองมิง เอน็เตอร์ไพรเซส 

  (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
 

มีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 บริษทั มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จาํกดั 
 

มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมการเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมการ 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   

 กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั 
 

บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบในการ 

บริหารงาน 
 
5.2 นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 

รายไดจ้ากการขายสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือสินคา้  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือทรัพยสิ์น  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าอาคาร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย  เงินกูย้มื - อตัราร้อยละ MRR+0.50 ต่อปี 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่า - อตัราร้อยละ MLR - 0.50% 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ตามท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ 
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5.3 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย ์    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,184  - 

หน้ีสิน    

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 909  821 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า    

   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 67,201  - 

 

5.4 รายการสําคญัท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 รายไดจ้ากการขาย -  2,204  -  5,566 

 ซ้ือสินคา้ 3  4  6  11 

 ค่าเช่าอาคาร -  2,367  -  4,665 

 ค่าใชจ้่ายอ่ืน 485  292  781  560 

ดอกเบ้ียจ่าย 981  -  1,962  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

 รายไดจ้ากการขาย -  -  -  2 

          

ผูบ้ริหารคนสาํคญั        

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารท่ีสาํคญั        

 ผลประโยชน์ระยะส้ัน 2,712  2,410  8,177  7,463 

 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 59  25  123  50 

 2,771  2,435  8,300  7,513 
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  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ัง ท่ี  6/2562 เ ม่ือวัน ท่ี  11 พฤศจิกายน 2562 

คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัซ้ือท่ีดินจากบริษทั มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จาํกดั ซ่ึงเป็น

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในราคา 71.84 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ ทั้งน้ี

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิรับผิดชอบร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ต่อมาในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 

บริษทัไดมี้การจดัทาํสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินและลงนามร่วมกนักบับริษทัดงักล่าว 
 

5.5 สัญญาสาํคญัท่ีทาํกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร 

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารสํานกังานกบับริษทั ศรีรุ่งเรืองพลาสติก จาํกดั มีอายุสัญญา 3 ปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้กโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลง

เง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญากนัเป็นคราว ๆไป 

 ต่อมาวนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 บริษทัได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกับบริษทั ศรีรุ่งเรือง

พลาสติก จาํกดั โดยทั้งสองฝ่ายไดมี้การตกลงให้ยกเลิกสัญญาเช่าอาคาร ฉบบัลงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

2562 และให้ใชส้ัญญาเช่าฉบบัใหม่น้ีแทน ซ่ึงสัญญาท่ีจดัทาํขึ้นมาใหม่ มีอายุสัญญา 10 ปี นบัตั้งแต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2572 และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกโดยคู่สัญญาทั้ง

สองฝ่ายจะตกลงเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญากนัเป็นคราว ๆไป 

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าอาคารพื้นท่ีอาคารโรงงานกบับริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้างและคลงัสินคา้ 

จาํกดั จาํนวน 2 สัญญา โดยมีอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และวนัท่ี 1 กนัยายน 

2562 และสามารถต่ออายุสัญญาไดอี้กโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงเง่ือนไขและรายละเอียดของ

สัญญากนัเป็นคราว ๆไป 

 

6.  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

       ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้    

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  - 

 กิจการอ่ืน 104,711         97,354  

 104,711         97,354  

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 14,528          3,852  

รวม 119,239       101,206  
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    ลูกหน้ีการคา้ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ลูกหน้ีการคา้ 101,113  93,811  

เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนา้ 5,582  5,003  

รวม 106,695  98,814  

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,984)  (1,460) 

สุทธิ 104,711  97,354  
 
  ลูกหน้ีการคา้ แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 60,119  55,315  

เกินกาํหนดชาํระ    

    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  38,766  37,892  

    3 - 6 เดือน  764   280  

    6 - 12 เดือน  122  156  

    มากกวา่ 12 เดือน  1,342   168  

รวม 101,113  93,811  

 

    ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 6,482  3,014  

เงินมดัจาํ 7,966  373  

เงินทดรองจ่าย -  364  

อ่ืนๆ 80  101  

รวม 14,528  3,852  
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7. สินคา้คงเหลือ  

 สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 
 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

สินคา้สาํเร็จรูป  35,219  34,875  
สินคา้ระหวา่งผลิต  6,542  3,740  
วตัถุดิบ  81,988   90,206  
วสัดุส้ินเปลือง  1,166   1,331  
สินคา้ระหวา่งทาง  10,012  6,071  

 รวม  134,927   136,223  
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้ (13,725)  (12,064) 

 สุทธิ  121,202   124,159  

 

8. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เงินฝากประจาํ จาํนวนเงิน 3.00 ลา้นบาท 

มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.375 ต่อปี และร้อยละ 1.00 ต่อปี ตามลาํดบั ติดภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกับ

ธนาคารแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 14) 

 

9. สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั  

  สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี :    

 พนัธบตัรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหน้ี พ.ศ. 2553    

  คร้ังท่ี 1 อายุ 6 ปี อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.625 ต่อปี     

  ครบกาํหนดวนัท่ี 16 มิถุนายน 2566 1,200  1,200 

 รวม 1,200  1,200 

 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้นําพันธบัตรดังกล่าวไปเป็น

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัในสัญญาการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (หมายเหตุ 24.6) 
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10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 342,306 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

(20,143) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 322,163 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 16,727 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (230) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 338,660 

ค่าเส่ือมราคาสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (169,753) 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

8,097 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (161,656) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (15,660) 

ค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย 211 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (177,105) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 172,553 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 160,507 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 161,555 

 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทรัพยสิ์นก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคิด

ค่าเส่ือมราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 67.85 ลา้นบาท และ 61.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เคร่ืองจกัรราคาทุนรวม 222.47 ลา้นบาท และ 

222.47 ลา้นบาท ตามลาํดบับริษทัไดน้าํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นและวงเงินกูย้มืระยะยาวจาก

สถาบนัการเงินสองแห่ง (หมายเหตุ 14 และ 16) 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีการทาํประกนัความเส่ียงภยัทรัพยสิ์น

สาํหรับเคร่ืองจกัรโดยยกผลประโยชน์ส่วนใหญ่ใหแ้ก่สถาบนัการเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงิน 
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11. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามสัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร และยานพาหนะ และการ

เคล่ือนไหวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  พนับาท 

  ท่ีดินและอาคาร  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  71,340 

 

20,143 

 

91,483 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  71,340  20,143  91,483 

เพิ่มระหวา่งงวด  -  1,846  1,846 

ตดัจาํหน่าย  -  -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  71,340  21,989  93,329 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  - 

 

(8,097) 

 

(8,097) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  -  (8,097)  (8,097) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (4,904)  (1,490)  (6,394) 

ค่าเส่ือมราคา - ตดัจาํหน่าย  -  -  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  (4,904)  (9,587)  (14,491) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -  -  - 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  71,340  12,046  83,386 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  66,436  12,402  78,838 
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12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 6,751 

ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวา่งงวด 368 

ขายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 7,119 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (1,804) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (340) 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมส่วนท่ีขายและตดัจาํหน่าย - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 (2,144) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,947 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 4,975 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก่อนหักค่าตดั

จาํหน่ายสะสมท่ีคิดค่าตดัจาํหน่ายหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจาํนวน 0.02 ลา้นบาท และ 

0.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

13. แม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย 

   แม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน 10,656  15,419 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,503)  (5,957) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 6,153  9,462 

บริษทัตดัจาํหน่ายแม่พิมพร์อตดัจาํหน่ายตามวิธีผลผลิต 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ของแม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย ซ่ึงหกัค่าตดัจาํหน่ายเตม็จาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยูเ่ป็นจาํนวน 2.00 ลา้นบาท 

และ 1.24  ลา้นบาท ตามลาํดบั 



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

28 

 

14. เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 46,648  34,043 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน -  7,000 

    รวม 46,648  41,043 

  

บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารในประเทศสองแห่ง ดงัต่อไปน้ี 

    ลา้นบาท 

 

ประเภทวงเงินสินเช่ือ 

 อตัราดอกเบ้ีย 

 (ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(1) เงินเบิกเกินบญัชี  MOR  12.00  12.00 

(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตรี์ซีท  Libor + 2.50,   

MLR - 0.75 

  

80.00 

  

80.00 

(3) ตัว๋สัญญาใชเ้งิน   MLR - 0.75  30.00  30.00 

(4) ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  112.00  112.00 

(5) เงินกูย้มืระยะยาว (หมายเหตุ 16)  MLR - 0.50, 

2.00 

  

87.60 

  

113.60 

 รวม    321.60  347.60 

 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 วงเงินสินเช่ือคํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํกบั

ธนาคารแห่งหน่ึงจาํนวน 3.00 ลา้นบาท (หมายเหตุ 8) และคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิ

ของบริษทั (หมายเหตุ 10) และกรรมการของบริษทั  
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15. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 

ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหตุ 25) 

เจา้หน้ีการคา้ 50,557  50,366 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 66,585  27,545 

รวม 117,142  77,911 

 

 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 

ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 

(หมายเหตุ 25) 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,774  16,798 

รายไดรั้บล่วงหนา้ 229  232 

เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 1,287  4,343 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 1,547  2,776 

เงินปันผลคา้งจ่าย 44,800  - 

อ่ืนๆ 3,948  3,396 

รวม 66,585  27,545 

 

16. เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยาว 75,650  66,126 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี                                           (15,240)  (18,096) 

    เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 60,410  48,030 
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            เงินตน้คงเหลือ  (พนับาท) 

    วงเงิน (ลา้นบาท)  เบิกถอน (ลา้นบาท)  อตัราดอกเบ้ีย  การชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  

ลาํดบั  ปีท่ีกู ้  2563  2562  2563  2562  (ร้อยละต่อปี)  งวดรายเดือน  มิถุนายน 2563  ธนัวาคม 2562 

1  2557  -  32.00  -  31.89  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 540,000.00 บาท  -  2,730 

              ภายใน 66 เดือนนับแต่วนัท่ีมีการ

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

2  2558  -  14.00  -  13.29  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 292,000.00 บาท  -  276 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วนัท่ีมีการ

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

3  2562  47.50  47.50  47.50  47.50  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 880,000.00 บาท  38,700  43,980 

              ภายใน 66 เดือนนับแต่วนัท่ีมีการ

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

4  2562  12.50  12.50  12.50  12.50  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 240,000.00 บาท  10,100  11,540 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วนัท่ีมีการ

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

5  2562  7.60  7.60  7.60  7.60  MLR-0.50  อตัราเดือนละ 150,000.00 บาท  6,850  7,600 

              ภายใน 48 เดือนนับแต่วนัท่ีมีการ

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

6  2563  20.00  -  20.00  -  2  จํานวน 12 งวด งวดละเท่าๆกัน

(หรือประมาณ 1,666,666.67 บาท) 

โดยเร่ิมต้นงวดแรกเมื่ อครบ

กาํหนดระยะเวลา 13 เดือน นบัจาก

วันท่ีมีการเบิกเงินกู้และภายใน

กาํหนดเวลา 24 เดือน 

 20,000  - 

  รวม  87.60  113.60  87.60  112.78      75,650  66,126 

 

   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร

พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทั (หมายเหตุ 10) และ

คํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้น

สัญญา ซ่ึงกาํหนดให้ครอบครัวตระกูลทอยตอ้งดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางออ้มในบริษทั 

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชาํระค่าหุน้ทั้งหมดแลว้  
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17.   หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

   มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,089 - 

ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 71,340 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 79,429 

เพิ่มขึ้น 1,477 

เพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ีย 2,186 

เพิ่มขึ้นจากภาษีซ้ือ 75 

เงินจ่ายชาํระ (8,359) 

ลดลงจากการยกเลิกสัญญา - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 74,808 

หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (12,181) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 62,627 

 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 พนับาท 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 6,394 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,186 

  รวม 8,580 

 

บริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจาํนวน 6.10 ลา้นบาท  และมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์

สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจาํนวน 1.48 ลา้นบาท  

 

18.   ทุนเรือนหุน้ 

ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2563 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติ

อนุมติัในเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

18.1  อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแปรสภาพบริษทั จากบริษทัจาํกดั

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทั จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูล

ค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซ่ึงจะทาํใหหุ้น้สามญัของบริษทัเพิ่มจากเดิม 10 ลา้นหุน้ เป็น 200 ลา้นหุน้ 
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18.2  อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 120 ลา้นบาท จากทุนเดิมจาํนวน 100 ลา้นบาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 220 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 240 ลา้นหุ้น มูลคาท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

18.3  อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ตามท่ีท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษทั จาํนวนไม่เกิน 240 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 120 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 108 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

(3) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวน 12 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อ

เสนอขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนักงานของบริษทั ในราคาเดียวกันกับราคาท่ี

เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน ทั้งน้ีหากมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่กรรมการของ

บริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั ให้จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนท่ีเหลือ

ดงักล่าวเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นและเพิ ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์  เมื่อวนัที่            

1 มิถุนายน 2563 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีหุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 440.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 220.00 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัจาํนวน 320.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ไดช้าํระค่าหุน้เตม็มูลค่าแลว้ คิดเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 160.00 ลา้นบาท 

ทุนเรือนหุน้สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 ทุนจดทะเบียน  ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

 หุ้น  บาท  หุ้น  บาท 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,000,000  100,000,000.00  10,000,000  100,000,000.00 

ยอดคงเหลือหลงัการเปล่ียนแปลง        

   มูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั 200,000,000  100,000,000.00  200,000,000  100,000,000.00 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระหุ้น 240,000,000  120,000,000.00  120,000,000  60,000,000.00 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 440,000,000  220,000,000.00  320,000,000  160,000,000.00 

18.4  อนุมติัการนาํหุ้นสามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม 

เอ ไอ 
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19.   การจดัสรรกาํไรสะสม 

ตามการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 จากผลการดาํเนินงานสะสมตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ในอตัราหุ้นละ 6.70 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 67.00 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็น
เงินสด ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือน นบัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
และอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 3.53 ลา้นบาท 

  ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษทั
มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จากผลการดาํเนินงานสะสมตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการจนถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.14  บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 44.80 ลา้นบาท โดยจ่าย
ปันผลเป็นเงินสด ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 เป็นผูมี้
สิทธิได้รับเงินปันผล ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใน 1 กรกฎาคม 2563 และอนุมติัการ
จดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 2.36 ลา้นบาท 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลไปทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 
111.80 ลา้นบาท และไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 5.89 ลา้นบาท 

 
20. ส่วนงานดาํเนินงาน 
  บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจาํหน่ายฉลากหดรัดรูป ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีสําคญั

แบ่งไดเ้ป็นฉลากหดรัดรูป และแม่พิมพส์ําหรับพิมพฉ์ลากซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตฉลาก
หดรัดรูป ทั้งสองผลิตภณัฑมี์กลุ่มลูกคา้เดียวกนั ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่บริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียง
ส่วนงานเดียว 

  ผลการดาํเนินงานไดรั้บการสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ซ่ึงก็คือกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การปฏิบติังาน บริษทัประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑผ์ลกาํไร
หรือขาดทุนของส่วนงานดําเนินงานซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานในงบการเงิน  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากการขายของบริษทัแยกตามเขตภูมิศาสตร์ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

  พนับาท 

  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2563  2562  2563  2562 

ในประเทศ  165,972  154,061  327,837  289,052 
ต่างประเทศ  56  2,205  107  5,566 

 รวม  166,028  156,266  327,944  294,618 
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21. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  

 พนับาท 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั :        

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับงวด 5,892  5,361  10,100  9,195 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (1,078)  (644)  (525)  (1,106) 

 รวม 4,814  4,717  9,575  8,089 

 

  การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปี

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีคาดไวส้าํหรับปีทางการเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษี

เงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

คือร้อยละ 21.50 (30 มิถุนายน 2562: ร้อยละ 20.10) การเปล่ียนแปลงของอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุ

หลกัเน่ืองจากความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายทางภาษีบางรายการ 

 

22. กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั

ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างงวดหลงัจากไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 18.1 และ

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของงวดก่อนไดถู้กคาํนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตรา

ไวไ้ดเ้กิดขึ้นตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 
  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

  2563  2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับงวด  (พนับาท) 17,322  18,735   34,965  32,147  

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนกั  (พนัหุ้น) 233,913  200,000  217,143  174,641 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (บาทต่อหุ้น) 0.07  0.09  0.16  0.18 
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23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ

คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธี

รายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ระดบัที่ 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

   หรือหน้ีสินอย่างเดียวกนั 

 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น                  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

  ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

หนี้สิน           

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  -  1,963  -  1,963 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  
  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม (พนับาท) 

  ตามบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์           

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  -  41  -  41 

หนี้สิน           

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  -  -  192  -  192 

 

  ในระหว่างงวด ไม่มีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทของสินทรัพยท์างการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 สําหรับตราสารอนุพนัธ์ที่ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจาก

นายหนา้ ซ่ึงไดมี้การทดสอบความสมเหตุสมผลของราคาเหล่านั้น โดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต

ท่ีคาดการณ์ไวด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียในตลาดสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่า มูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตและไดร้วมการปรับปรุง

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญาตามความเหมาะสม 
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24.  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

24.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า

และบริการ ดงัน้ี 

 พนับาท 

 
ณ วนัท่ี 30 

 มิถุนายน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

ไม่เกินหน่ึงปี 1,169  23,437 

เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 603  35,343 

เกินหา้ปี -  2,720 

        รวม 1,772  61,500 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องจากการนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัได้รับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับสัญญาเช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 4.2 

 

24.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนั

การเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 2.64 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 83.35 ล้านบาท) 

สัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนั

การเงิน เป็นจาํนวนเงินรวม 3.00 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 90.83 ล้านบาท) 

สัญญาดงักล่าวจะครบกาํหนดภายในเดือนพฤษภาคม 2563  

 

24.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์

ออฟเครดิตท่ีเปิดไวแ้ต่ยงัใช้ไม่หมด เป็นจาํนวนเงินรวม 0.83 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่า

เงินบาท 25.77 ลา้นบาท) และ 0.54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 16.39 ลา้นบาท) 

ตามลาํดบั 
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 24.4 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายเงินตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

มีมูลค่าตามสัญญารวม 71.84 ลา้นบาท และภาระตามสัญญาคงเหลือ 64.66 ลา้นบาท 
 

 24.5 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบ 

  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา

ซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยมีราคาและเง่ือนไขการซ้ือขายต่าง ๆ ตามท่ีระบุ

ไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญา บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญาดงักล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่ 4 ถึง 6 เดือน 

บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาคงเหลือ 2.04 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 63.37 ลา้น

บาท) และ 2.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าเงินบาท 61.49 ลา้นบาท) ตามลาํดบั 
 

24.6 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นเก่ียวกบัสัญญาการใชไ้ฟฟ้า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้ นจาก

สัญญาการใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจาํนวนเงิน 1.40 ล้านบาท และ 1.02 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 
 

25. การจดัประเภทรายการใหม่ 

 รายการบางรายการในงบการเงินของปี 2562 ได้มีการจดัประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการจดั

ประเภทรายการในงบการเงินของปี 2563 ดงัน้ี 

•  งบแสดงฐานะการเงิน 

  พนับาท 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มขึ้น (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  -  71  71 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  497  (71)  426 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  74,650  3,261  77,911 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  3,261  (3,261)  - 
 

• งบกระแสเงินสด 
  พนับาท 

  สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มขึ้น (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       
 สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง       
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (3,211)  1,537  (1,674) 
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  1,537  (1,537)  - 
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26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัมี

มติอนุมติัในเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

26.1 การกาํหนดจาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะจัดสรรให้กับผูมี้อุปการคุณของบริษทั และกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษทั 

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนภายใตจ้าํนวนท่ีจะจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไปคร้ังแรกตามท่ีระบุ

ในข้อ 18.3 (2) จาํนวนไม่เกิน 18 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัในราคา

เดียวกนักบัราคาท่ีเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

26.2 การจดัสรรกาํไรสะสม  

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดาํเนินงานสะสมตั้งแต่เร่ิมดาํเนินกิจการจนถึงวนัท่ี 30 

มิถุนายน 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจาํนวน 35.20 ลา้นบาท โดย

จ่ายปันผลเป็นเงินสด ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 

เป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 4 กนัยายน 2563 และ

การจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นเงินจาํนวน 1.85 ลา้นบาท 

 

27. การอนุมติังบการเงินระหวา่งกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 
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