
 
บริษัท ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
(เดมิช่ือ บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
รำยงำนกำรสอบทำนและข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
 บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 (เดิมช่ือ บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 
 
 ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่
ของบริษทั ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและ
น าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ขอบเขตกำรสอบทำน 
   ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทาง
การเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ
สอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่
สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน  
 
ข้อสรุป 
 ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

   
 

      (นายธนะวฒิุ   พิบูลยส์วสัด์ิ) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 

 



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

(จดัประเภทใหม่)
หมายเหตุ (หมายเหตุ 25)

สินทรัพยห์มุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,443 4,900 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 6           129,732 101,206 
สินทรัพยส์ัญญาอนุพนัธ์ 4           853 -     
สินคา้คงเหลือ 7           115,470 124,159 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 71 71 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 544 426 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 253,113 230,762 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั 8           3,023 3,007 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9           -     1,200 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10         226,790 172,553 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11         75,600 -     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12         4,950 4,947 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,278 3,186 
แม่พิมพร์อตดัจาํหน่าย 13         6,099 9,462 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีน
ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 9           1,200 -     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 423 174 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 320,363 194,529 

รวมสินทรัพย์ 573,476 425,291 

2
บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
พนับาท

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

(จดัประเภทใหม่)
หมายเหตุ (หมายเหตุ 25)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14         72,399 41,043 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 5.3, 15 98,210 77,911 
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 16         32,911 18,096 
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 5.3, 17 11,904 3,791 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 3,090 -     
รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 218,514 140,841 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16         93,012 48,030 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5.3, 17 59,806 4,298 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 4,733 4,053 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 157,551 56,381 

รวมหน้ีสิน 376,065 197,222 

3

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
พนับาท

บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2563 ธนัวาคม 2562

(จดัประเภทใหม่)
หมายเหตุ (หมายเหตุ 25)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 18         
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 440,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 220,000 
หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 100,000 
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 320,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 160,000 
หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท 100,000 

กาํไรสะสม 19         
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19         12,663                4,926                    
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 24,748                123,143                

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 197,411              228,069                
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 573,476              425,291                

บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

4

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

2563 2562 2563 2562
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
(หมายเหตุ 22) (หมายเหตุ 22)

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5.4       166,486 146,866 494,430 441,484 
รายไดอ่ื้น 1,481 734 4,012 688 

รวมรายได้ 167,967 147,600 498,442 442,172 
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 5.4       118,200 107,750 354,388 322,992 
ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 5.4       6,923 6,752 19,886 19,097 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5.4       13,879 13,522 45,559 37,099 

รวมค่าใชจ่้าย 139,002 128,024 419,833 379,188 
กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 28,965 19,576 78,609 62,984 
ตน้ทุนทางการเงิน 5.4       2,776 1,759 7,880 4,931 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26,189 17,817 70,729 58,053 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21        4,555 3,549 14,130 11,638 
กาํไรสาํหรับงวด 21,634 14,268 56,599 46,415 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -      -      -      -      
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด 21,634 14,268 56,599 46,415 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 22        
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.07 0.07 0.22 0.25 

หมายเหตุ

พนับาท

(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

5
บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"สอบทานแล้ว"

ทุนเรือนหุ้น รวมส่วนของ
ท่ีออกและ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น
ชาํระแลว้ ทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 55,000 -      166,824 221,824 
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 45,000 -      -      45,000 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย -      4,337 (4,337) -      
เงินปันผลจ่าย -      -      (82,400) (82,400)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
กาํไรสาํหรับงวด -      -      46,415 46,415 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 100,000 4,337 126,502 230,839 

ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 100,000 4,926 123,143 228,069 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4 -      -      (257) (257)
ยอดคงเหลือตน้งวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- ปรับปรุงแลว้ 100,000 4,926 122,886 227,812 
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 18 60,000 -      -      60,000 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 -      7,737 (7,737) -      
เงินปันผลจ่าย 19 -      -      (147,000) (147,000)
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด
กาํไรสาํหรับงวด -      -      56,599 56,599 

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 160,000 12,663 24,748 197,411 

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

กาํไรสะสม

หมายเหตุ

6
บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทานแล้ว"

2563 2562
(จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 25)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 56,599 46,415 
รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับงวดเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 33,833 24,402 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 231 1,333 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (2,771) 5,061 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 11 83 
(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -     166 
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (264) 512 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 679 351 
รายไดด้อกเบ้ียรับ (45) (58)
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,443 4,576 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14,130 11,638 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 109,846 94,479 

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (29,113) (16,047)
สินคา้คงเหลือ 11,460 (21,806)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (118) (61)
แม่พิมพร์อตดัจ่าย 3,363 (3,965)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (202) 120 
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บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563
พนับาท

งบกระแสเงินสด
(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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2563 2562
(จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 25)
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 2,363 16,448 

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 97,599 69,168 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (10,115) (11,726)
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 87,484 57,442 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารติดภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (16) 78 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (94,457) (55,407)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 8 61 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (518) (502)
รับดอกเบ้ียรับ 39 47 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (94,944) (55,723)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 30,740 (14,161)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 75,000 67,600 
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (15,203) (8,608)
เงินสดจ่ายเพื่อชาํระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (9,196) (2,479)

(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)

พนับาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563
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บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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"สอบทานแล้ว"

2563 2562
(จดัประเภทใหม่)

(หมายเหตุ 25)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุน้สามญั 60,000 45,000 
จ่ายเงินปันผล (124,824) (82,400)
จ่ายดอกเบ้ีย (7,514) (4,322)

9,003 630 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน - สุทธิ 1,543 2,349 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 4,900 9,981 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 6,443 12,330 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าในระหวา่งงวด (90,356) (54,067)
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อซ้ือสินทรัพย ์(เพิ่มข้ึน) ลดลง (4,101) (1,340)
เจา้หน้ีซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน (ลดลง) -     -     
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (94,457) (55,407)

2. ในระหวา่งงวดมีการซ้ือทรัพยสิ์นโดยการก่อหน้ี ดงัน้ี
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,477 2,797 

3. รายการกระทบยอดเงินสดจ่ายปันผล
เงินปันผลจ่ายในระหวา่งงวด (147,000) (82,400)
เงินปันผลคา้งจ่ายเพิ่มข้ึน (ลดลง) 22,176 -     
เงินสดจ่ายปันผล (124,824) (82,400)

(เดิมช่ือ บริษัท ชร้ิงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2563

พนับาท

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(เดมิช่ือ บริษทั ชร้ิงเฟลก็ซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
วนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1  ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำยของบริษทั 
   บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ำกัดกับกระทรวงพำณิชย์เม่ือวนัท่ี 20 

กนัยำยน 2550 และตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 
2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำรแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั บริษทัไดจ้ดทะเบียนกำรแปรสภำพ
เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดักบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 

    บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
   ส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ท่ีเลขท่ี 68/2-5 หมู่ท่ี 5 ต ำบลบำงสมคัร อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดั

ฉะเชิงเทรำ 24130  
   สำขำตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 89 หมู่ท่ี 12 ต ำบลบำงปะกง อ ำเภอบำงปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 

1.2 ลกัษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลกั 
 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบักำรผลิตและจ ำหน่ำยฉลำกฟิลม์หดรัดรูป 

 1.3  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ไดแ้ก่ ครอบครัวทอย ซ่ึงถือหุ้นสำมญัของบริษทัเป็นจ ำนวนร้อยละ 65.00 

ของจ ำนวนหุน้สำมญัทั้งหมดของบริษทั 
 

2. หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
2.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

 งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำล และตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ไทย ซ่ึงไดก้ ำหนดเพื่อเป็นกำรใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด 
โดยเนน้กำรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบักิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควรอ่ำนควบคู่
กบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่ำง
อ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 
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2.2     มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
 ในระหว่ำงงวด บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ี
มีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16  กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19  กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท

และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (General appoach) และหลักกำรเก่ียวกับกำรบัญชี
ป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มำใช้โดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยกำรปรับปรุงยอดยกมำของก ำไรสะสม (Modified 
Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบ
สะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นคร้ังแรก ได้แสดงไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 4 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ

เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีได้ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้
หลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช้โดย
บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำปฏิบติัใชเ้ป็นคร้ัง
แรก โดยไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ทั้ งน้ี  บริษัทเลือกปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีกบัสัญญำเช่ำท่ีก่อนหนำ้จดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
โดยกำรรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทั ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ัง
แรกและรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้ป็นรำยสัญญำในจ ำนวนเท่ำกบัหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำปรับปรุงดว้ย
จ ำนวนในกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหนำ้หรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุงบกำรเงินระหวำ่ง
กำลขอ้ 4 

 
3.  นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็นนโยบำยเดียวกนักบัท่ีใชใ้น
กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง
เน่ืองจำกบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกลุ่ม
มำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 มำถือปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี   
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3.1 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีกำรคำ้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บ

ช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

โดยใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ในกำร
วดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดใหพ้ิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ี
คำดว่ำจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำร
ปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำงเศรษฐกิจมหภำคท่ีมีผลต่อ
ควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี บริษทัไดร้ะบุผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) อตัรำกำร
ว่ำงงำน และดชันีรำคำผูบ้ริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศท่ีขำยสินคำ้และบริกำรใหเ้ป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมำกท่ีสุด และปรับอตัรำกำรสูญเสียในอดีตตำมกำรเปล่ียนแปลงท่ีคำดกำรณ์ไวใ้น
ปัจจยัเหล่ำน้ี ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนภำยใตค่้ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

 
3.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินน้ีให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับนิยำม
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตลอดจนกำรรับรู้ กำรวดัมูลค่ำ กำรดอ้ยค่ำและกำรตดั
รำยกำร รวมถึงหลกักำรบญัชีของอนุพนัธ์และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง โดยผลกระทบจำกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มีดงัน้ี  

(1) กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำ 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุนมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดั
ประเภทดงักล่ำวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น 
  สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน หรือผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  
 ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน  
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(2) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 บริษทัรับรู้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้น
เครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มี
องค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินท่ีมีนัยส ำคัญ ซ่ึงบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำร
พิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำย ุ

 
3.3 สญัญำอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง  

บริษทัรับรู้รำยกำรสัญญำอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำสัญญำและวดั
มูลค่ำต่อมำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชีส ำหรับกำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลงัข้ึนอยู่กบัว่ำบริษทัไดก้ ำหนดให้สัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำว
เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงหรือไม่ รวมทั้ง ลกัษณะของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
บริษทัก ำหนดใหส้ญัญำอนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

•  กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์รัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รำยกำรแลว้ 
หรือสญัญำผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รำยกำร (กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม) หรือ 

•  กำรป้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดของรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
รับรู้รำยกำรแลว้ หรือรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก 
(กำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด) 

 กำรจดัประเภทสัญญำอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตำมกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวียนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนเม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงมีจ ำนวนมำกกวำ่ 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน
เม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีจ ำนวนไม่เกิน 12 เดือน 

ตรำสำรอนุพนัธ์บำงตวัไม่มีคุณสมบติัในกำรป้องกนัควำมเส่ียง กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงรับรู้ทนัทีใน
ก ำไรหรือขำดทุนและรวมอยูใ่นก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน 
 

3.4 สญัญำเช่ำ 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญำ บริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ

หรือไม่ โดยสญัญำจะเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ ถำ้สญัญำนั้นเป็นกำรใหสิ้ทธิในกำร
ควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รับรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหัก    

ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงด้วยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำม 
สัญญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำร  
วดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดข้ึน และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ี
สญัญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

 รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำใน    
กำรร้ือและขนยำ้ยสินทรัพย์อ้ำงอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้ งของสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือกำรบูรณะ
สินทรัพยอ์ำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสญัญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยขุองสญัญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  

 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี
สัญญำเช่ำเร่ิมมีผลโดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกู้ยืม   
ส่วนเพิ่ม หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนโดย
สะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำย
ช ำระแล้ว นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญำเช่ำใหม่ 

 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าต ่า 

ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่
มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
 

4. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบติั  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 2.2 บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำง
งวดปัจจุบนั โดยบริษทัมีผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้มำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   
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 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
(จดัประเภทใหม่) 

(หมำยเหตุ 25) 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร 

รำยงำนทำงกำรเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงิน 

 ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 

 

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยห์มุนเวียน        
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  101,206  (363)  -  100,843 
 สินทรัพยส์ัญญำอนุพนัธ์ -  41  -  41 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน        
 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 1,200  (1,200)  -  - 
 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 172,553  -  (12,046)  160,507 
 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -  -  83,386  83,386 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 3,186  65  -  3,251 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน        
  ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั -  1,200  -  1,200 
หน้ีสินหมุนเวียน        
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 77,911  (192)  -  77,719 
 ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด 
    ช ำระภำยในหน่ึงปี  3,791 

 
- 

 
8,278 

 
12,069 

 หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ ์ -  192  -  192 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน        
 หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4,298  -  63,062  67,360 
ก ำไรสะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 123,143  (257)  -  122,886 

 
4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ผลกระทบท่ีมีต่อก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 123,143 
กำรเพิ่มข้ึนจำกค่ำเผือ่ผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน (257) 
กำรปรับปรุงก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 
(257) 

ก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เฉพำะผลกระทบ 
   จำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติั  

 
122,886 
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การจัดประเภทและการวดัมูลค่าสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจท่ีใช้

จดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน และจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ดงัน้ี 
 พนับำท 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สัญญำอนุพนัธ ์  
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

 
 รวม 

 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  4,900  4,900 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น -  100,843  100,843 
สินทรัพยส์ัญญำอนุพนัธ ์ 41  -  41 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  426  426 
เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั -  3,007  3,007 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียน      
 ท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั -  1,200  1,200 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  174  174 
 41  110,550  110,591 

หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน -  41,043  41,043 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น -  77,719  77,719 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  66,126  66,126 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  -  79,429  79,429 
หน้ีสินสัญญำอนุพนัธ์ 192  -  192 
 192  264,317  264,509 

 
สัญญาอนุพนัธ์และกจิกรรมป้องกนัความเส่ียง 

สญัญำอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัมีรำยกำรสญัญำอนุพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 
 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563  
ณ วนัท่ี 1  

มกรำคม 2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน    
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  853  41 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนสญัญำอนุพนัธ์ 853  41 
หน้ีสินหมุนเวยีน    
สญัญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ -  192 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนสญัญำอนุพนัธ์ -  192 
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษทัมีรำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีตอ้งมีกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
บริษทัได้ปฏิบัติตำมวิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำน

เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ทั้งหมด 
ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน บริษทัมีกำรจดักลุ่มลูกหน้ีกำรคำ้ตำม

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลำเกินก ำหนดช ำระ อตัรำขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดข้ึนพิจำรณำจำกลักษณะกำรจ่ำยช ำระเงินในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัในอนำคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัรำขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึน ดว้ยวิธีกำรดงักล่ำว ค่ำเผือ่ผลขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 พนับำท 

 ไม่เกิน 

1 เดือน 

 

 

1 - 2 เดือน 

  

2 - 3 เดือน 

  

3 - 6 เดือน 

 

 

 

เกินกวำ่ 

6 เดือน  

รวม 

 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563            

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

ค่ำเผื่อผลขำดทุน 25  19  120  23  1,595  1,782 
 
กำรกระทบยอดค่ำเผื่อผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กบัค่ำเผื่อผลขำดทุน

ลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีดงัน้ี  
 พนับำท 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนลูกหน้ีกำรคำ้  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,460 
ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยอดยกมำท่ีมีต่อก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 322 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,782 

 

4.2 สญัญำเช่ำ 
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัรับรู้หน้ีสินตำม

สัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่โดยคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
และส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 
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 พนับำท 
ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 61,500 
บวก สิทธิท่ีจะซ้ือหรือขยำยระยะเวลำท่ีค่อนขำ้งแน่ท่ีจะมีกำรใชสิ้ทธิ 34,120 
หกั  สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (2,836) 
 92,784 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (21,444) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  71,340 
หน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,089 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 79,429 
  
ประกอบดว้ย  
   หน้ีสินสญัญำเช่ำหมุนเวียน 12,069 
   หน้ีสินสญัญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 67,360 
 79,429 

 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้บ่งตำมประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 พนับำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 
ท่ีดินและอำคำร 71,340 
ยำนพำหนะ 12,046 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 83,386 
 

5. บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
   เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน บุคคลหรือกิจกำรเป็นบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั

บริษทั หำกบริษทัมีอ ำนำจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทำงตรงและทำงอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่ำงมี
สำระส ำคญัต่อบุคคลหรือกิจกำรในกำรตดัสินใจทำงกำรเงินและกำรบริหำรหรือในทำงกลบักนั โดยท่ี
บริษทัมีกำรควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีสำระส ำคญัเดียวกนั กำรเก่ียวขอ้งกนัน้ีอำจเป็นรำยบุคคล
หรือเป็นกิจกำร 
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5.1  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์กบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
ช่ือบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 Shrinkpack Philippines Corporation 

 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็น
 กรรมกำร (ตั้งแต่วนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2563  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุน้เป็นกรรมกำร
 อีกต่อไป)   

 บริษทั แสตนดำร์ด รีไซเคิล จ ำกดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
 บริษทั มณีอุดมสุข จ ำกดั   มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็น 

กรรมกำร 
 บริษทั ศรีรุ่งเรืองพลำสติก จ ำกดั  มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมกำรเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 
 บริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้ำงและคลงัสินคำ้ จ ำกดั 
  (เดิมช่ือ บริษทั ไทยโพลีฟิลม์ จ ำกดั)  มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมกำรเป็น 

ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 
 บริษทั แสตนดำร์ด โพลีเมอร์ จ ำกดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 
 บริษทั ชองมิง เอน็เตอร์ไพรเซส 
  (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  มีผูถื้อหุน้และกรรมกำรร่วมกนั 

 บริษทั มณีมงคล อิมปอร์ต-เอก็ซปอร์ต จ ำกดั  มีบุคคลใกลชิ้ดกบักลุ่มผูถื้อหุน้และกรรมกำรเป็น 
ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
 กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั  บุคคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำร 

บริหำรงำน 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ  บุคคลใกลชิ้ดกบัผูถื้อหุน้และกรรมกำร 

 (มีผลตั้งแต่วนัท่ี 26 กนัยำยน 2563) 
 
5.2 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับรำยกำรกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือทรัพยสิ์น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำเช่ำอำคำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำนำยหนำ้  ตำมขอ้ตกลงท่ีไดรั้บอนุมติัโดยกรรมกำร 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย  เงินกูย้มื - อตัรำร้อยละ MRR+0.50 ต่อปี 
  หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - อตัรำร้อยละ MLR - 0.50% 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร  ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมกำรและผูถื้อหุน้ 
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5.3 ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
หน้ีสิน    
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 913  821 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 426  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ    
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 65,132  - 

 
5.4 รำยกำรส ำคญัท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ซ้ือทรัพยสิ์น 71,840  -  71,840  - 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย -  -  -  5,566 
 ซ้ือสินคำ้ 4  14  10  25 
 ค่ำเช่ำอำคำร -  2,515  -  7,180 

ค่ำนำยหนำ้ 252  -  252  - 
 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 423  466  1,204  1,026 

ดอกเบ้ียจ่ำย 981  -  2,943  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
 รำยไดจ้ำกกำรขำย -  -  -  2 
          
ผูบ้ริหำรคนส ำคญั        
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีส ำคญั        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,095  2,981  12,272  10,444 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 62  25  185  75 
 4,157  3,006  12,457  10,519 
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  ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ัง ท่ี  6/2562 เ ม่ือวัน ท่ี  11 พฤศจิกำยน 2562 
คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัซ้ือท่ีดินจำกบริษทั มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จ ำกดั ซ่ึงเป็น
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในรำคำ 71.84 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นไปตำมรำคำประเมินของผูป้ระเมินอิสระ ทั้งน้ี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกรรมสิทธ์ิรับผิดชอบร่วมกนัทั้งสองฝ่ำย ต่อมำในวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2563 
บริษทัไดมี้กำรจดัท ำสญัญำจะซ้ือจะขำยท่ีดินและลงนำมร่วมกนักบับริษทัดงักล่ำว และไดด้ ำเนินกำร
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินกบักรมท่ีดินแลว้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2563 

 
5.5 สญัญำส ำคญัท่ีท ำกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

สญัญำเช่ำท่ีดินและอำคำร 
 บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนกบับริษทั ศรีรุ่งเรืองพลำสติก จ ำกดั มีอำยสุัญญำ 3 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 และสำมำรถต่ออำยสุัญญำไดอี้กโดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะตกลง
เง่ือนไขและรำยละเอียดของสญัญำกนัเป็นครำว ๆไป 
 ต่อมำวนัท่ี 30 ธันวำคม 2562 บริษทัได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำรกับบริษทั ศรีรุ่งเรือง
พลำสติก จ ำกดั โดยทั้งสองฝ่ำยไดมี้กำรตกลงให้ยกเลิกสัญญำเช่ำอำคำร ฉบบัลงวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 
2562 และให้ใชส้ัญญำเช่ำฉบบัใหม่น้ีแทน ซ่ึงสัญญำท่ีจดัท ำข้ึนมำใหม่ มีอำยสุัญญำ 10 ปี นบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2572 และสำมำรถต่ออำยุสัญญำไดอี้กโดยคู่สัญญำทั้ง
สองฝ่ำยจะตกลงเง่ือนไขและรำยละเอียดของสญัญำกนัเป็นครำว ๆไป 
 บริษทัไดท้ ำสัญญำเช่ำอำคำรพื้นท่ีอำคำรโรงงำนกบับริษทั ทีพีเอฟ ก่อสร้ำงและคลงัสินคำ้ 
จ ำกดั จ ำนวน 2 สัญญำ โดยมีอำยุสัญญำ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 1 กนัยำยน 
2562 และสำมำรถต่ออำยสุัญญำไดอี้กโดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยจะตกลงเง่ือนไขและรำยละเอียดของ
สญัญำกนัเป็นครำว ๆไป 
 

6.  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
       ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ 122,410         97,354  
ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 7,322          3,852  

รวม 129,732       101,206  
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    ลูกหน้ีกำรคำ้ ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้  119,263   93,811  
เช็ครับลงวนัท่ีล่วงหนำ้  5,159   5,003  

รวม  124,422   98,814  
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,012)   (1,460) 

สุทธิ  122,410  97,354  
 
  ลูกหน้ีกำรคำ้ แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 73,378  55,315  
เกินก ำหนดช ำระ    
    นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 43,771  37,892  
    3 - 6 เดือน 238  280  
    6 - 12 เดือน 541  156  
    มำกกวำ่ 12 เดือน 1,335  168  

รวม 119,263  93,811  
 
    ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 6,555  3,014  
เงินมดัจ ำ 627  373  
เงินทดรองจ่ำย -  364  
อ่ืนๆ 140  101  

รวม 7,322  3,852  
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7. สินคำ้คงเหลือ  
 สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป  26,799  34,875  
สินคำ้ระหวำ่งผลิต  5,672  3,740  
วตัถุดิบ  85,075   90,206  
วสัดุส้ินเปลือง  1,007  1,331  
สินคำ้ระหวำ่งทำง  6,210   6,071  
 รวม  124,763   136,223  
หกั  ค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ (9,293)  (12,064) 
 สุทธิ  115,470  124,159  

 
8. เงินฝำกธนำคำรติดภำระค ้ำประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกประจ ำ จ ำนวนเงิน 3.00 ลำ้นบำท 
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 ต่อปี และร้อยละ 1.00 ต่อปี ตำมล ำดบั ติดภำระค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือกบั
ธนำคำรแห่งหน่ึง (หมำยเหตุ 14) 

 
9. สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั  
  สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั ประกอบดว้ย 

  พนับำท 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี :    
 พนัธบตัรรัฐบำลเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี พ.ศ. 2553    
  คร้ังท่ี 1 อำยุ 6 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.625 ต่อปี     
  ครบก ำหนดวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2566 1,200  1,200 
 รวม 1,200  1,200 

 
  ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563 และวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษัทได้น ำพันธบัตรดังกล่ำวไปเป็น

หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัในสญัญำกำรใชไ้ฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (หมำยเหตุ 24.5) 
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10. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 342,306 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 
(20,143) 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 322,163 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 89,987 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (230) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 411,920 
ค่าเส่ือมราคาสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (169,753) 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 
8,097 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (161,656) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (23,685) 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย 211 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (185,130) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 172,553 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 160,507 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 226,790 

 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีทรัพยสิ์นก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมท่ีคิด

ค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยูมี่รำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 77.23 ลำ้นบำท และ 61.51 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรรำคำทุนรวม 294.31 ลำ้นบำท และ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เคร่ืองจกัรรำคำทุนรวม 222.47 ลำ้นบำท บริษทัไดน้ ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงิน
กูย้มืระยะสั้นและวงเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินสองแห่ง (หมำยเหตุ 14 และ 16) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีกำรท ำประกนัควำมเส่ียงภยัทรัพยสิ์น
ส ำหรับเคร่ืองจกัรโดยยกผลประโยชน์ส่วนใหญ่ใหแ้ก่สถำบนักำรเงินเพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูย้มืเงิน 
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11. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชต้ำมสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำร และยำนพำหนะ และกำร

เคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
  พนับำท 
  ท่ีดินและอำคำร  ยำนพำหนะ  รวม 
ราคาทุน       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  -  -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  71,340 

 

20,143 

 

91,483 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  71,340  20,143  91,483 
เพิ่มระหวำ่งงวด  -  1,846  1,846 
ตดัจ ำหน่ำย  -  -  - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  71,340  21,989  93,329 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  -  -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  - 

 

(8,097) 

 

(8,097) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  -  (8,097)  (8,097) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด  (7,357)  (2,275)  (9,632) 
ค่ำเส่ือมรำคำ - ตดัจ ำหน่ำย  -  -  - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  (7,357)  (10,372)  (17,729) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  -  -  - 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  71,340  12,046  83,386 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  63,983  11,617  75,600 
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12. สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

สรุปไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 6,751 
ซ้ือสินทรัพยเ์พิ่มระหวำ่งงวด 518 
ขำยและตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 7,269 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (1,804) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (515) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมส่วนท่ีขำยและตดัจ ำหน่ำย - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 (2,319) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,947 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 4,950 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนก่อนหักค่ำตดั
จ ำหน่ำยสะสมท่ีคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยหมดแลว้ แต่ยงัใชง้ำนอยู่มีรำคำทุนรวมเป็นจ ำนวน 0.02 ลำ้นบำท และ 
0.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
13. แม่พิมพร์อตดัจ ำหน่ำย 
   แม่พิมพร์อตดัจ ำหน่ำย ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 
ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
รำคำทุน  10,208   15,419 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,109)   (5,957) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 6,099  9,462 
บริษทัตดัจ ำหน่ำยแม่พิมพร์อตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีผลผลิต 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม

ของแม่พิมพร์อตดัจ ำหน่ำย ซ่ึงหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยเตม็จ ำนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยูเ่ป็นจ ำนวน 0.94 ลำ้นบำท 
และ 1.24  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14. เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
   เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 
ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 42,399  34,043 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 30,000  7,000 
    รวม 72,399  41,043 

  
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำรในประเทศสองแห่ง ดงัต่อไปน้ี 

    ลำ้นบำท 
 

ประเภทวงเงินสินเช่ือ 
 อตัรำดอกเบ้ีย 

 (ร้อยละต่อปี) 
 ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
(1) เงินเบิกเกินบญัชี  MOR  12.00  12.00 
(2) เลตเตอร์ออฟเครดิต/ทรัสตรี์ซีท  Libor + 2.50,   

MLR - 0.75 
  

110.00 
  

80.00 
(3) ตัว๋สญัญำใชเ้งิน   MLR - 0.75  30.00  30.00 
(4) ซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  -  112.00  112.00 
(5) เงินกูย้มืระยะยำว (หมำยเหตุ 16)  MLR - 0.50, 

2.00 
  

142.60 
  

113.60 
 รวม    406.60  347.60 

 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 วงเงินสินเช่ือค ้ำประกนัโดยเงินฝำกประจ ำกบั

ธนำคำรแห่งหน่ึงจ ำนวน 3.00 ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 8) และค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้ำงและเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิของบริษทั (หมำยเหตุ 10) และกรรมกำรของบริษทั  



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
“สอบทานแล้ว” 

29 
 

15. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 

ณ วนัท่ี 30 
 กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 
(หมำยเหตุ 25) 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 48,665  50,366 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 49,545  27,545 

รวม 98,210  77,911 
 
 เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 

ณ วนัท่ี 30 
 กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

(จดัประเภทใหม่) 
(หมำยเหตุ 25) 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 17,243  16,798 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้  626   232 
เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น  242   4,343 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 6,106  2,776 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย  22,176   - 
อ่ืนๆ 3,152  3,396 

รวม 49,545  27,545 
 
16. เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
  เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 ณ วนัท่ี 30 
 กนัยำยน 2563 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

เงินกูย้มืระยะยำว 125,923  66,126 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี                                           (32,911)  (18,096) 
    เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิ 93,012  48,030 
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            เงินตน้คงเหลือ  (พนับำท) 

    วงเงิน (ลำ้นบำท)  เบิกถอน (ลำ้นบำท)  อตัรำดอกเบ้ีย  กำรช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 30  ณ วนัท่ี 31  

ล ำดบั  ปีท่ีกู ้  2563  2562  2563  2562  (ร้อยละต่อปี)  งวดรำยเดือน  กนัยำยน 2563  ธนัวำคม 2562 

1  2557  -  32.00  -  31.89  MLR-0.50  อตัรำเดือนละ 540,000.00 บำท  -  2,730 

              ภำยใน 66 เดือนนับแต่วนัท่ีมีกำร

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

2  2558  -  14.00  -  13.29  MLR-0.50  อตัรำเดือนละ 292,000.00 บำท  -  276 

              ภำยใน 48 เดือนนับแต่วนัท่ีมีกำร

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

3  2562  47.50  47.50  47.50  47.50  MLR-0.50  อตัรำเดือนละ 880,000.00 บำท  36,060  43,980 

              ภำยใน 66 เดือนนับแต่วนัท่ีมีกำร

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

4  2562  12.50  12.50  12.50  12.50  MLR-0.50  อตัรำเดือนละ 240,000.00 บำท  9,380  11,540 

              ภำยใน 48 เดือนนับแต่วนัท่ีมีกำร

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

5  2562  7.60  7.60  7.60  7.60  MLR-0.50  อตัรำเดือนละ 150,000.00 บำท  6,400  7,600 

              ภำยใน 48 เดือนนับแต่วนัท่ีมีกำร

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

6  2563  20.00  -  20.00  -  2  จ ำนวน 12 งวด งวดละเท่ำๆกัน

(หรือประมำณ 1,666,666.67 บำท) 

โดยเ ร่ิมต้นงวดแรกเม่ื อครบ

ก ำหนดระยะเวลำ 13 เดือน นบัจำก

วันท่ีมีกำรเบิกเงินกู้และภำยใน

ก ำหนดเวลำ 24 เดือน 

 20,000  - 

7  2563  55.00  -  55.00  -  MLR-0.50  อตัรำเดือนละ 917,000.00 บำท  54,083  - 

              ภำยใน 60 เดือนนับแต่วนัท่ีมีกำร

เบิกเงินกูค้ร้ังแรก  

    

  รวม  142.60  113.60  142.60  112.78      125,923  66,126 

 
   ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับธนำคำร

พำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรกรรมสิทธ์ิ
ของบริษทั (หมำยเหตุ 10) และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

   ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำเงินกู ้บริษทัจะตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้น
สัญญำ ซ่ึงก ำหนดให้ครอบครัวตระกูลทอยตอ้งด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงออ้มในบริษทั 
รวมกนัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระค่ำหุ้นทั้งหมดแลว้ และตอ้งด ำรงสัดส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity) ไม่เกิน 2.0 เท่ำ โดยใหน้บัเงินกูย้มืกรรมกำรเป็นทุน 
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ต่อมำวนัท่ี 25 กนัยำยน 2563 บริษทัได้ปลดภำระค ้ำประกนัของกรรมกำรของบริษทัและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเพื่อเป็นประกนักำรช ำระหน้ีของบริษทั แต่ทั้งน้ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
1. ด ำรงสัดส่วนหน้ีสินเฉพำะส่วนท่ีมีดอกเบ้ียต่อก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดั

จ ำหน่ำย (Interest Bearing Debt to EBITDA) ไม่มำกกวำ่ 2.5 เท่ำ 
2. ด ำรงสัดส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำ (DSCR หมำยถึง ก ำไรก่อน

หักตอกเบ้ียจ่ำย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค ำตดัจ ำหน่ำย หำรดว้ยจ ำนวนรวมของดอกเบ้ียจ่ำย หน้ีสิน
ระยะสั้นท่ีมีภำระดอกเบ้ีย และหน้ีสินระยะยำวท่ีมีภำระดอกเบ้ียท่ีครบก ำหนดภำยใน 1 ปี 

3. ด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่มำกกว่ำ 2 เท่ำ โดยไม่น ำหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนของท่ีดินและอำคำร ท่ีมีอยู่ตำมขอ้มูลงบกำรเงินระหว่ำงกำลไตรมำสท่ี 2 
ของปี 2563 มำค ำนวณเป็นหน้ีสิน 

4. ด ำเนินกำรใหค้รอบครัวทอยและครอบครัวปิยะตรึงส์ ด ำรงสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัรวมกนัไม่นอ้ย
กว่ำร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระค่ำหุ้นทั้ งหมดแล้ว (จำกเดิมก ำหนดให้
ครอบครัวตระกูลทอยตอ้งด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นทั้งทำงตรงและทำงออ้มในบริษทั รวมกนัไม่นอ้ย
กวำ่ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกช ำระค่ำหุน้ทั้งหมดแลว้) 

 
17.   หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 

   มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,089 - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั 71,340 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 79,429 
เพิ่มข้ึน 1,477 
เพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ีย 3,270 
เพิ่มข้ึนจำกภำษีซ้ือ 129 
เงินจ่ำยช ำระ (12,595) 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำ - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 71,710 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (11,904) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 59,806 
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 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
 พนับำท 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 9,632 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 3,270 
  รวม 12,902 
 
บริษัทมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้ งหมดของสัญญำเช่ำจ ำนวน 12.60 ล้ำนบำท  และมีกำรเพิ่มข้ึนของ

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีไม่ใช่เงินสดจ ำนวน 1.48 ลำ้นบำท  
 

18.   ทุนเรือนหุน้ 
ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2563 ผูถื้อหุน้ไดมี้มติ

อนุมติัในเร่ืองท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
18.1  อนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว ้เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแปรสภำพบริษทั จำกบริษทัจ ำกดั

เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั โดยเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องบริษทั จำกเดิมหุ้นละ 10 บำท เป็นมูล
ค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ซ่ึงจะท ำใหหุ้น้สำมญัของบริษทัเพิ่มจำกเดิม 10 ลำ้นหุน้ เป็น 200 ลำ้นหุน้ 

18.2  อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัอีกจ ำนวน 120 ลำ้นบำท จำกทุนเดิมจ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 240 ลำ้นหุน้ มูลคำท่ี
ตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  

18.3  อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทั ตำมท่ีท่ีประชุมได้พิจำรณำอนุมติักำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 240 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 
(1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 120 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering)  
(2) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 108 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำย

ใหแ้ก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 
(3) จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัจ ำนวน 12 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อ

เสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนของบริษทั ในรำคำเดียวกนักบัรำคำท่ี
เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน ทั้งน้ีหำกมีหุน้สำมญัเพิ่มทุนเหลือจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่กรรมกำรของ
บริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษทั ให้จัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวนท่ีเหลือ
ดงักล่ำวเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นและเพิ ่มทุนกบักระทรวงพำณิชย ์  เมื่อวนัที่            
1 มิถุนำยน 2563 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัมีหุ้นสำมญัจดทะเบียนจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 220.00 ลำ้นบำท โดยหุน้สำมญัจ ำนวน 320.00 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท ไดช้ ำระค่ำหุน้เตม็มูลค่ำแลว้ คิดเป็นทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 160.00 ลำ้นบำท 

ทุนเรือนหุน้สำมำรถแสดงรำยละเอียดไดด้งัน้ี 
 ทุนจดทะเบียน  ทุนท่ีออกและช ำระแลว้ 
 หุน้  บำท  หุน้  บำท 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 10,000,000  100,000,000.00  10,000,000  100,000,000.00 
ยอดคงเหลือหลงักำรเปล่ียนแปลง        
   มูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุน้สำมญั 200,000,000  100,000,000.00  200,000,000  100,000,000.00 
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระหุน้ 240,000,000  120,000,000.00  120,000,000  60,000,000.00 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 440,000,000  220,000,000.00  320,000,000  160,000,000.00 

18.4  อนุมติักำรน ำหุ้นสำมญัของบริษทัเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม 
เอ ไอ 

 
 ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษทั
มีมติอนุมติักำรก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทุนท่ีจะจดัสรรให้กบัผูมี้อุปกำรคุณของบริษทั และกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษทั  โดยจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนภำยใต้จ ำนวนท่ีจะจดัสรรให้แก่
ประชำชนทัว่ไปคร้ังแรกตำมท่ีระบุในขอ้ 18.3 (2) จ ำนวนไม่เกิน 18 ลำ้นหุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูมี้อุปกำรคุณ
ของบริษทัในรำคำเดียวกนักบัรำคำท่ีเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
 

19.   กำรจดัสรรก ำไรสะสม 
ตำมกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563  เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำร

จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 จำกผลกำรด ำเนินงำนสะสมตั้งแต่เร่ิมด ำเนินกิจกำรจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2562 ในอตัรำหุน้ละ 6.70 บำท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัเป็นเงินจ ำนวน 67.00 ลำ้นบำท โดยจ่ำยปันผลเป็น
เงินสด ให้ผูถื้อหุ้นท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็นผูมี้สิทธิ
ไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงบริษทัจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภำยใน 1 เดือน นบัจำกวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น 
และอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นเงินจ ำนวน 3.53 ลำ้นบำท 

  ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2563 คณะกรรมกำรบริษทั
มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล จำกผลกำรด ำเนินงำนสะสมตั้งแต่เร่ิมด ำเนินกิจกำรจนถึงวนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.14  บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัเป็นเงินจ ำนวน 44.80 ลำ้นบำท โดยจ่ำย
ปันผลเป็นเงินสด ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 8 มิถุนำยน 2563 เป็นผูมี้
สิทธิไดรั้บเงินปันผล ซ่ึงบริษทัจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภำยใน 1 กรกฎำคม 2563 และอนุมติักำร
จดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นเงินจ ำนวน 2.36 ลำ้นบำท 
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  ตำมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษทั
มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จำกผลกำรด ำเนินงำนสะสมตั้งแต่เร่ิมด ำเนินกิจกำรจนถึงวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.11 บำท ให้แก่ผูถ้ือหุ้นของบริษทัเป็นเงินจ ำนวน 35.20 ลำ้นบำท 
โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสด ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 7 สิงหำคม 2563 
เป็นผูม้ีสิทธิไดร้ับเงินปันผล ซ่ึงบริษทัจะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้นภำยในวนัที่ 4 กนัยำยน 2563 และ
กำรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเป็นเงินจ ำนวน 1.85 ลำ้นบำท 

  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลไปทั้งส้ินเป็นจ ำนวนเงิน 
147.00 ลำ้นบำท และไดจ้ดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 7.74 ลำ้นบำท 

 
20. ส่วนงำนด ำเนินงำน 
  บริษทัด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจ ำหน่ำยฉลำกหดรัดรูป ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์ส ำคญั

แบ่งไดเ้ป็นฉลำกหดรัดรูป และแม่พิมพส์ ำหรับพิมพฉ์ลำกซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบักำรผลิตฉลำก
หดรัดรูป ทั้งสองผลิตภณัฑมี์กลุ่มลูกคำ้เดียวกนั ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจึงพิจำรณำวำ่บริษทัมีส่วนงำนธุรกิจเพียง
ส่วนงำนเดียว 

  ผลกำรด ำเนินงำนไดรั้บกำรสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ซ่ึงก็คือกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผล
กำรปฏิบติังำน บริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑผ์ลก ำไร
หรือขำดทุนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงเป็นเกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัแยกตำมเขตภูมิศำสตร์ ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

  พนับำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
  2563  2562  2563  2562 

ในประเทศ  166,458  146,866  494,295   435,918  
ต่ำงประเทศ  28  -  135   5,566  
 รวม  166,486  146,866  494,430  441,484 
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21. ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
ส่วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 

กนัยำยน 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย  
 พนับำท 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 2563  2562  2563  2562 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับงวด 3,057  3,503  13,158  12,698 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร 1,498  46  972  (1,060) 
 รวม 4,555  3,549  14,130  11,638 

 
  กำรรับรู้ภำษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บักำรประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของฝ่ำยบริหำรเก่ียวกบัอตัรำภำษีเงินไดป้ระจ ำปี

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีคำดไวส้ ำหรับปีทำงกำรเงินเตม็ปีท่ีใชก้บัรำยไดก่้อนภำษีของงวดระหวำ่งกำล อตัรำภำษี
เงินไดท่ี้แทจ้ริงรวมของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเป็นระยะเวลำเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
คือร้อยละ 19.98 (30 กนัยำยน 2562: ร้อยละ 20.05) กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำภำษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสำเหตุหลกั
เน่ืองจำกควำมแตกต่ำงระหวำ่งกำรรับรู้ค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีบำงรำยกำร 

 
22. ก ำไรต่อหุน้ 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั
ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ในระหว่ำงงวดหลงัจำกไดป้รับจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวต้ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 18.1 และ
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนของงวดก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนวำ่กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ท่ีตรำ
ไวไ้ดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยำยน 
  2563  2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
 2563  2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรส ำหรับงวด  (พนับำท) 21,634  14,268  56,599  46,415 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถว่งน ้ำหนกั  (พนัหุน้) 320,000  200,000  251,679  183,187 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน  (บำทต่อหุน้) 0.07  0.07  0.22  0.25 
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23. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 บริษทัใชว้ิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยตุิธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยตุิธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได ้บริษทัจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธี
รำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 
 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
 ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
   หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 
 ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอื่นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ที่สำมำรถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำจำกรำคำตลำด) 
ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน                  
 
 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม แยกแสดง
ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

  มูลค่ำ  มูลค่ำยติุธรรม (พนับำท) 

  ตำมบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์           

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  -  -  853  -  853 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม แยกแสดง
ตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

  มูลค่ำ  มูลค่ำยติุธรรม (พนับำท) 
  ตำมบญัชี  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 
สินทรัพย์           
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  -  -  41  -  41 
หนีสิ้น           
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้  -  -  192  -  192 

 
  ในระหว่ำงงวด ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรจดัประเภทของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

 มูลค่ำยตุิธรรมระดบั 2 ส ำหรับตรำสำรอนุพนัธ์ที่ซ้ือขำยนอกตลำดหลกัทรัพย ์อำ้งอิงรำคำจำก
นำยหนำ้ ซ่ึงไดมี้กำรทดสอบควำมสมเหตุสมผลของรำคำเหล่ำนั้น โดยกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต
ท่ีคำดกำรณ์ไวด้ว้ยอตัรำดอกเบ้ียในตลำดส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเหมือนกนั ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ มูลค่ำ
ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสะทอ้นผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและไดร้วมกำรปรับปรุง
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและคู่สัญญำตำมควำมเหมำะสม 
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24.  ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
24.1 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำและบริกำร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำ
และบริกำร ดงัน้ี 

 พนับำท 

 
ณ วนัท่ี 30 

 กนัยำยน 2563 
 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
ไม่เกินหน่ึงปี 1,137  23,437 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหำ้ปี 331  35,343 
เกินหำ้ปี -  2,720 
        รวม 1,468  61,500 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษัทไม่มีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวข้องจำกกำรน ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัไดรั้บรู้
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับสัญญำเช่ำและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 4.2 

 
24.2 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัสถำบนั
กำรเงิน เป็นจ ำนวนเงินรวม 2.42 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 76.08 ลำ้นบำท) 
สญัญำดงักล่ำวจะครบก ำหนดภำยในเดือนมกรำคม 2564  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัสถำบนั
กำรเงิน เป็นจ ำนวนเงินรวม 3.00 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 90.83 ล้ำนบำท) 
สญัญำดงักล่ำวจะครบก ำหนดภำยในเดือนพฤษภำคม 2563  

 
24.3 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัเลตเตอร์
ออฟเครดิตท่ีเปิดไวแ้ต่ยงัใชไ้ม่หมด เป็นจ ำนวนเงินรวม 0.83 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำ
เงินบำท 26.33 ลำ้นบำท) และ 0.54 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 16.39 ลำ้นบำท) 
ตำมล ำดบั 
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 24.4 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือวตัถุดิบ 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญำ

ซ้ือวตัถุดิบกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัหลำยแห่ง โดยมีรำคำและเง่ือนไขกำรซ้ือขำยต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุ
ไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงและสัญญำ บนัทึกขอ้ตกลงและสัญญำดงักล่ำวมีระยะเวลำตั้งแต่ 4 ถึง 6 เดือน 
บริษทัมีภำระผกูพนัตำมสัญญำคงเหลือ 2.41 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 76.56 ลำ้น
บำท) และ 2.03 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (เทียบเท่ำเงินบำท 61.49 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั 

 
24.5 หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนเก่ียวกบัสญัญำกำรใชไ้ฟฟ้ำ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำก
สัญญำกำรใช้ไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคเป็นจ ำนวนเงิน 1.40 ล้ำนบำท และ 1.02 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 
 

25. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 
 รำยกำรบำงรำยกำรในงบกำรเงินของปี 2562 ไดมี้กำรจดัประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดั
ประเภทรำยกำรในงบกำรเงินของปี 2563 ดงัน้ี 

•  งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
  พนับำท 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  -  71  71 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  497  (71)  426 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  74,650  3,261  77,911 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  3,261  (3,261)  - 

 
• งบกระแสเงินสด 

  พนับำท 
  ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
  ท่ีเคยแสดงไวเ้ดิม  เพิ่มข้ึน (ลดลง)  จดัประเภทใหม่ 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน       
  สินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพิ่มข้ึน) ลดลง       
   เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  14,705   1,743  16,448 
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  1,743   (1,743)  - 
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26. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
  เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2563 บริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุน้สำมญัเพิ่มเติมส ำหรับหุน้จ ำนวน 120 ลำ้นหุ้น ท่ีได้
น ำเสนอขำยหลกัทรัพยต่์อประชำชนคร้ังแรกโดยหุน้สำมญัจ ำนวนดงักล่ำวมีมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
ท่ีรำคำเสนอขำยหุน้ละ 3.80 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 456.00 ลำ้นบำท หุน้สำมญัของบริษทัไดเ้ร่ิม
เขำ้ท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลำคม 2563 

 
27. กำรอนุมติังบกำรเงินระหวำ่งกำล 

  งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2563 
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