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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จาํกดั (มหาชน) ซึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบ

กระแสเงินสด สาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีทีสําคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงินของบริษทั เอ.เจ.พลาสท ์จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที 

31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็น

อิสระจากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี  ในส่วนที

เกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆ ซึงเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดเหล่านี ขา้พเจ้าเชือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพือใช้เป็น

เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากสําหรับเรืองเหล่านี 

1. สินค้าคงเหลือมีอยู่จริงและแสดงมูลค่าถูกต้อง 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือหลังหักค่าเผือมูลค่าสินค้าลดลงและค่าเผือสินค้า

เสือมสภาพ จาํนวน 1,377.26 ลา้นบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 ซึงเป็นรายการทีมีสาระสําคญัต่อ

งบการเงิน สินคา้สําเร็จรูปของบริษทัเป็นบรรจุภณัฑป์ระเภทแผ่นฟิลม์พลาสติก ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ทีอาจเกิดขึนอย่างระมดัระวงั โดยพิจารณาจากความผนัผวนของราคา

ตลาดแผ่นฟิล์มพลาสติก ผลต่างจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และประสบการณ์ทีผ่านมาในอดีตเป็น

เกณฑ ์
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการมีอยู่จริงของสินคา้คงเหลือและความเหมาะสมของสมมติฐานทีผูบ้ริหารใช้ใน

การประมาณขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ โดย 

 ประเมินระบบการควบคุมภายในเกียวกบัการบริหารสินคา้คงเหลือทกุประเภท 

 เขา้ประชุมวางแผนการตรวจนบัสินคา้คงเหลือของบริษทัและร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินคา้

คงเหลือพร้อมเจ้าหน้าทีของบริษทัตงัแต่เริมจนจบ และทดสอบความถูกต้องในการกระทบยอด

สินคา้จากวนัทีตรวจนบัจนถึงวนัสินงวดบญัชี เพือให้มนัใจว่าสินคา้คงเหลือมีอยู่จริงและมีปริมาณ

คงเหลือ ณ สินงวดถูกตอ้งครบถว้น   

 ทดสอบความถูกต้องในการจดัทาํงบต้นทุนการผลิตของบริษทั เพือให้มนัใจว่าต้นทุนต่อหน่วย 

มีความถูกตอ้ง และมีการปันส่วนค่าใชจ้่ายทีเกียวขอ้งกบัสินคา้ดงักล่าวถูกตอ้ง 

 เปรียบเทียบตน้ทุนสินคา้กบัมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บสุทธิ โดยใชร้าคาขายสินคา้ภายหลงัสินปี และ

หกัค่าใชจ้่ายในการขาย 

จากผลการตรวจสอบขา้งตน้ให้ผลทีเป็นทีน่าพอใจ และขา้พเจา้ไม่พบรายการผิดปกติทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อยา่งเป็นสาระสาํคญั 

2. ความครบถ้วนของการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศ 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมือบริษัทได้โอนอาํนาจการ

ควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายรวมจาํนวน 

6,870.42 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการขายต่างประเทศจาํนวน 4,252.74 ลา้นบาท ซึงเป็นรายการทีมีสาระสําคญัต่อ

งบการเงิน เนืองจากรายไดจ้ากการขายต่างประเทศ มีเงือนไขการโอนอาํนาจการควบคุมใหแ้ก่ลูกคา้ทีแตกต่างกนั 

ดงันันการรับรู้รายได้จากการขายต่างประเทศตามเงือนไขทีแตกต่างกนัดังกล่าว อาจมีผลต่อความถูกต้องและ

ครบถว้นตรงตามงวดบญัชี 

ขา้พเจา้ไดท้าํการประเมินและทดสอบระบบรายได ้ลูกหนี และการรับชาํระ รวมถึงการตรวจตดัยอดขาย

ก่อนและหลังวนัสินงวด โดยตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เพือให้มันใจว่ารายได้จากการขาย

ต่างประเทศมีการบนัทึกบญัชีถูกตอ้งครบถว้นตรงตามงวด 

จากการทดสอบขา้งตน้ให้ผลเป็นทีน่าพอใจ และขา้พเจา้ไม่พบรายการผิดปกติทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอย่าง

เป็นสาระสาํคญั 
 

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มลูอืน ขอ้มูลอืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่

รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีอยู่ในรายงานประจาํปีนัน ซึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจ้า

ภายหลงัวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืน และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชือมนัต่อขอ้มูล

อืน  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ  การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูล

อืนมีความขดัแยง้ทีมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอืนมีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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เมือขา้พเจ้าไดอ้่านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญั ขา้พเจ้าตอ้งสือสารเรืองดังกล่าวกบัผูม้ีหน้าทีในการกาํกบัดูแล เพือให้ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแล

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลทีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น เพือให้

สามารถจัดทาํงบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเนือง เปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนือง และการใช้เกณฑ์การบญัชี สําหรับการดาํเนินงานต่อเนือง 

เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าทีในการกาํกับดูแลมีหน้าทีในการกาํกับดูแลกระบวนการ ในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือให้ได้ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความ

เชือมนัในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี จะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัทีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่

ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยยีงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญใน 

งบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพอืตอบสนองต่อความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสียงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริต

อาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ

แสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 



4 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ

ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งซึงจดัทาํขึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร 

และจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัในการ

ดาํเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที

เกียวข้อง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปลียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชี

ของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัต้องหยุดการ

ดาํเนินงานต่อเนือง   

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า 

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามทีควร

หรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ทีสําคญั ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา

ของการตรวจสอบตามทีได้วางแผนไว ้ประเด็นทีมีนัยสําคัญทีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีมี

นยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที

เกียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ และไดสื้อสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจน

เรืองอืน ซึงขา้พเจ้าเชือว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้า และ

มาตรการทีขา้พเจา้ใชเ้พือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืองทีสือสารกบัผูมี้หน้าทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนัยสําคญัทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกาํหนดเป็นเรืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีใน

รายงานของผู้สอบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกียวกับเรืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้า เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนได้

เสียสาธารณะจากการสือสารดงักล่าว 

 

 

 

(นายชยักรณ์ อุ่นปิติพงษา) 

   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 

บริษทั สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จาํกดั 

กรุงเทพฯ : 19 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.2 และ 4 6,492,582             2,216,457           

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 3.3 และ 5 812,788,413         1,054,037,317    

สินคา้คงเหลือ 3.4 และ 6 1,377,263,717      1,539,834,773    

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน

ภาษีมูลค่าเพิมรอรับคืน 32,181,592           51,985,604         

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอะไหล่ 68,269                   595,728               

ลูกหนีจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 23,468,989           23,681,651         

อืน ๆ 4,646,513             5,758,354           

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 60,365,363           82,021,337         

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 2,256,910,075      2,678,109,884    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนในกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3.5 และ 7 23,952,000           23,952,000         

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3.6 และ 8 6,367,189,391      6,343,767,871    

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตดับญัชี 3.7 และ 9 1,966,300             2,684,258           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 5,268,150             47,286,258         

เงินคาํประกนัการเช่าสินทรัพย์ 8,631,258             8,489,036           

ลูกหนีกรมศุลกากร 5,460,556             9,268,790           

อืน ๆ 2,758,442             2,149,492           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 22,118,406           67,193,576         

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,415,226,097      6,437,597,705    

รวมสินทรัพย์ 8,672,136,172      9,115,707,589    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี หน้า   1



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 10 1,366,668,532 2,209,564,437

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 11 1,519,576,091 1,909,354,990

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.8 และ 12 2,050,785 1,262,271

เงินกูยื้มระยะยาว 13 479,325,000 519,241,667

เจา้หนีทรัพยสิ์น 6,080,942 17,745,650

ดอกเบียคา้งจ่าย 531,580 1,510,017

หนีสินหมุนเวียนอืน 5,252,864 5,594,065

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,379,485,794 4,664,273,097

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ 3.8 และ 12 -                      2,054,543           

เงินกูยื้มระยะยาว-สุทธิ 13 1,604,250,174    981,015,000       

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3.11 และ 14 92,582,965         58,838,627         

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,696,833,139    1,041,908,170    

รวมหนีสิน 5,076,318,933    5,706,181,267    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี หน้า   2



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 399,444,945 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 399,444,945        399,444,945       

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 399,439,227 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท           399,439,227        399,439,227       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 876,616,300        876,616,300       

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 15 60,000,000          60,000,000         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,259,761,712     2,073,470,795    

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 3,595,817,239     3,409,526,322    

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,672,136,172     9,115,707,589    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี หน้า   3



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้  

รายไดจ้ากการขาย 6,870,421,175     7,769,774,214     

รายไดอื้น

รายไดข้ายเศษฟิลม์ 14,532,577          11,896,296          

รายไดบ้ตัรภาษี 13,936,713          16,768,647          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 120,485,934        87,270,484          

กาํไรจากการกลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่าทีดิน 8 -                      18,300,000          

อืน ๆ 64,513,918          18,864,229          

รวมรายไดอื้น 213,469,142        153,099,656        

รวมรายได้ 7,083,890,317     7,922,873,870     

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 6,265,778,062     7,314,065,577     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 216,142,016        223,932,605        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 259,721,728        266,287,140        

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอะไหล่ -                      519,873               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ -                      11,894,211          

ขาดทุนจากการเลิกใชอุ้ปกรณ์ 982                      -                      

ค่าตอบแทนกรรมการ 16 4,370,000            4,250,000            

ตน้ทุนทางการเงิน 101,709,742        83,941,184          

รวมค่าใชจ่้าย 17 6,847,722,530     7,904,890,590     

กาํไรสาํหรับปี 236,167,787        17,983,280          

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 14 (9,932,947)          -                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 226,234,840        17,983,280          

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 3.13

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 0.59                     0.05                     

จาํนวนหุน้สามญัทีใชค้าํนวณกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (หุน้) 399,439,227        399,439,227        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี หน้า   4

หน่วย : บาท



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 หน่วย : บาท

ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้

หมายเหตุ ตามกฎหมาย จดัสรร

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2561 399,439,227       876,616,300       60,000,000         2,175,319,283    3,511,374,810    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2561 -                      -                      17,983,280         17,983,280         

จ่ายเงินปันผล 16 -                      -                      -                      (119,831,768)      (119,831,768)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 399,439,227       876,616,300       60,000,000         2,073,470,795    3,409,526,322    

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2562

กาํไรสาํหรับปี -                      -                      -                      236,167,787       236,167,787       

ปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

        ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน 14 -                      -                      -                      (9,932,947)          (9,932,947)          

รวมกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2562 -                      -                      -                      226,234,840       226,234,840       

จ่ายเงินปันผล 16 -                      -                      -                      (39,943,923)        (39,943,923)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 399,439,227       876,616,300       60,000,000         2,259,761,712    3,595,817,239    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี หน้า   5

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

 ทุนทีออก

และชาํระแลว้

 ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามญั

กาํไรสะสม รวม



บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (1/2)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 236,167,787           17,983,280             

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน :

ค่าเสือมราคา 275,138,191           387,077,958           

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 787,258                  1,430,135               

หนีสงสัยจะสูญเพิมขึน 1,336,633               373,210                  

หนีสูญ 373,210                  -                         

ขาดทุนจากการลดมลูค่าสินคา้(กลบัรายการ) (291,888)                8,724,799               

ขาดทุนจากสินคา้เสือมสภาพ 771,351                  1,049,096               

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอะไหล่ -                         519,873                  

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ -                         11,894,211             

ขาดทุนจากการเลิกใชอุ้ปกรณ์ 982                         -                         

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (23,468,989)           (23,681,651)           

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ (2,829,875)             (11,962,222)           

กาํไรจากการกลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่าทีดิน -                         (18,300,000)           

รายไดอื้นเพิมขึนจากการตดัจาํหน่ายเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (4,496,618)             (2,384,497)             

รายไดอื้นเพิมขึนจากการตดัจาํหน่ายเจา้หนีทรัพยสิ์น (3,570,999)             (1,216,699)             

ค่าใชจ่้ายในการผลิตเพิมขึนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอะไหล่ 595,728                  -                         

ค่าใชจ่้ายในการผลิตเพิมขึนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 1,194,500               -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิมขึนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 89,000                    -                         

ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิมขึนจากโรงงานระหวา่งก่อสร้าง 669,546                  -                         

ดอกเบียจ่าย 80,969,765             71,770,273             

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 24,666,158             6,298,389               

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในส่วนประกอบของ

สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 588,101,740           449,576,155           

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิมขึน)ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 239,539,061           (72,604,593)           

สินคา้คงเหลือ 72,076,063             47,546,631             

ลูกหนีจากสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 23,681,651             25,498,681             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 20,847,584             2,213,758               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 3,057,062               3,540,633               

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (385,054,001)         79,271,491             

หนีสินหมุนเวียนอืน (341,201)                1,868,550               

จ่ายสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (854,767)                (637,300)                

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 561,053,192           536,274,006           

จ่ายชาํระดอกเบีย (81,948,202)           (71,007,234)           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 479,104,990           465,266,772           
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บริษทั เอ.เจ.พลาสท์ จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (2/2)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

จ่ายเงินซือ อาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์ (148,513,380)         (884,497,046)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ -                         16,225,553             

จ่ายเงินซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (69,300)                  (1,033,651)             

จ่ายเงินล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ (1,608,800)             (38,575,608)           

ดอกเบียทีบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยร์ะหวา่งติดตงั (12,187,615)           (16,353,869)           

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (162,379,095)         (924,234,621)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน(ลดลง) (840,383,675)         1,101,723,707        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,092,145,174        -                         

จ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,266,029)             (1,553,060)             

จ่ายชาํระเจา้หนีทรัพยสิ์น (14,174,650)           (14,173,987)           

จ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (508,826,667)         (507,993,333)         

จ่ายเงินปันผล (39,943,923)           (119,831,768)         

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (312,449,770)         458,171,559           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ 4,276,125               (796,290)                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 2,216,457               3,012,747               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 6,492,582               2,216,457               

ขอ้มูลเพิมเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการทีมิใช่เงินสด  ประกอบดว้ย

อาคาร เครืองจกัรและอุปกรณ์เพิมขึนจากเจา้หนีทรัพยสิ์น 6,170,306               15,057,376             

อาคารเครืองจกัรและอุปกรณ์เพิมขึนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย์ 37,254,979             84,198,397             

วตัถุดิบทีใชไ้ปบนัทึกเป็นตน้ทุนเครืองจกัร 95,103,959             -                         

โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยเ์ป็นอะไหล่(สินคา้คงเหลือ) 5,088,429               -                         

ลูกหนีค่าขายเครืองจกัรระหวา่งติดตงัเพิมขึน -                         963,000                  

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระเพิมขึนจากลูกหนีค่าขายเครืองจกัรระหวา่งติดตงั -                         63,000                    

ผลกระทบจากการปรับปรุงประมาณการผลประโยชนข์องพนกังาน

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิมขึน 9,932,947               -                         

กาํไรสะสมลดลง (9,932,947)             -                         
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บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ข้อมูลทัวไป 
 

1.1 สถานะของบริษทั เป็นนิติบุคคลจดัตงัขึนตามกฎหมายไทยและ 

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1.2 สถานทีตงับริษทั 

สาํนกังานใหญ่ 

 

95  ถนนท่าขา้ม  แขวงแสมดาํ 

เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพมหานคร 

 สาขาที 1 (โรงงาน) เขตอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

38/11 หมู่ที 5 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

 สาขาที 2 (คลงัสินคา้) เขตอุตสาหกรรม  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 

46/3 หมู่ที 5 ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

1.3 ลกัษณะของธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายแผน่ฟิลม์พลาสติก 

โดยขายในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ 

เศษฟิลม์มีการจาํหน่ายทงัในประเทศและต่างประเทศ 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีออกโดยสภา

วิชาชีพบญัชี ภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

และตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2.2 งบการเงินนีได้จดัทาํขึน โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีเริมมีผลบงัคบัใช้

ในปีบญัชีปัจจุบนัซึงบริษทัไดป้ฏิบติัแลว้ ดงันี 

มาตรฐานการบัญชี 

1. ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2561) เรือง การนาํเสนองบการเงิน 

2. ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2561) เรือง สินคา้คงเหลือ 

3. ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2561) เรือง งบกระแสเงินสด 

4. ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2561) เรือง นโยบายการบญัชีการเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 
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5. ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2561) เรือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

6. ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2561) เรือง ภาษีเงินได ้

7. ฉบบัที 16 (ปรับปรุง 2561) เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8. ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2561) เรือง สัญญาเช่า 

9. ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2561) เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

10. ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2561) เรือง การบญัชีสาํหรับเงินอดุหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

ขอ้มูล เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

11. ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2561) เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

12. ฉบบัที 23 (ปรับปรุง 2561) เรือง ตน้ทุนการกูย้มื 

13. ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2561) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

14. ฉบบัที 26 (ปรับปรุง 2561) เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมือออก

จากงาน 

15. ฉบบัที  (ปรับปรุง 2561) เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

16. ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2561) เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

17. ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อ

รุนแรง 

18. ฉบบัที 33 (ปรับปรุง 2561) เรือง กาํไรต่อหุน้ 

19. ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

20. ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2561) เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

21. ฉบบัที 37 (ปรับปรุง 2561) เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพยที์ 

อาจเกิดขึน 

22. ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2561) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

23. ฉบบัที 40 (ปรับปรุง 2561) เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

24. ฉบบัที 41 (ปรับปรุง 2561) เรือง เกษตรกรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

25. ฉบบัที 1 เรือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครังแรก 

26. ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2561) เรือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

27. ฉบบัที  (ปรับปรุง 2561) เรือง การรวมธุรกิจ 

28. ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2561) เรือง สัญญาประกนัภยั 

29. ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2561) เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถือไวเ้พอืขายและการ

ดาํเนินงานทียกเลิก 
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30. ฉบบัที 6 (ปรับปรุง 2561) เรือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

31. ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2561) เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

32. ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2561) เรือง งบการเงินรวม 

33. ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2561) เรือง การร่วมการงาน 

34. ฉบบัที  (ปรับปรุง 2561) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

35. ฉบบัที 13 (ปรับปรุง 2561) เรือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

36. ฉบบัที 15  เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

37. ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2561) เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้ง

อย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

38. ฉบบัที 15 (ปรับปรุง 2561) เรือง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิงจูงใจทีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

39. ฉบบัที 25 (ปรับปรุง 2561) เรือง ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ

กิจการหรือของผูถื้อหุ้น 

40. ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2561) เรือง การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทาํขึนตามรูปแบบ

กฎหมาย 

41. ฉบบัที 29 (ปรับปรุง 2561) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

42. ฉบบัที 32 (ปรับปรุง 2561) เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

43. ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2561) เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขนึจากการรือถอนการ

บูรณะ และหนีสินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

44. ฉบบัที 4 (ปรับปรุง 2561) เรือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

45. ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2561) เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอนการบูรณและ 

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

46. ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2561) เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบทัี 29 

(ปรับปรุง 2561) เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

47. ฉบบัที 10 (ปรับปรุง 2561)  เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

48. ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2561)  เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

49. ฉบบัที 14 (ปรับปรุง 2561) เรือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนด

เงินทุนขนัตาํและปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่านีสาํหรับ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2561) 

เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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50. ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2561) เรือง การจ่ายสินทรัพยท์ีไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

51. ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2561) เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิว

ดิน 

52. ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2561) เรือง เงินทีนาํส่งรัฐ 

53. ฉบบัที 22 เรือง รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิงตอบแทนจ่าย

ล่วงหนา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้น ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี   

2.4 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง 

ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2563 โดยมี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทีเริมนาํมาปฏิบติั

เป็นครังแรก จาํนวน 7 ฉบบั 

มาตรฐานการบัญชี 

1. ฉบบัที 1 เรือง การนาํเสนองบการเงิน 

2. ฉบบัที 2 เรือง สินคา้คงเหลือ 

3. ฉบบัที 7  เรือง งบกระแสเงินสด 

4. ฉบบัที 8 เรือง นโยบายการบญัชีการเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผิดพลาด 

5. ฉบบัที 10 เรือง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

6. ฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได ้

7. ฉบบัที 16 เรือง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

8. ฉบบัที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

9. ฉบบัที 20 เรือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล

  เกียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

10. ฉบบัที 21 เรือง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียน 

เงินตราต่างประเทศ 

11. ฉบบัที 23 เรือง ตน้ทุนการกูย้มื 

12. ฉบบัที 24 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

13. ฉบบัที 26 เรือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือออกจากงาน 

14. ฉบบัที 27 เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

15. ฉบบัที 28 เรือง เงินลงทนุในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

16. ฉบบัที 29 เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 
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17. ฉบบัที 32 (เริมใชปี้ ) เรือง การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

18. ฉบบัที 33  เรือง กาํไรต่อหุน้ 

19. ฉบบัที 34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

20. ฉบบัที 36 เรือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

21. ฉบบัที 37 เรือง ประมาณการหนีสิน หนีสินทีอาจเกิดขึนและสินทรัพยท์ีอาจเกิดขึน 

22. ฉบบัที 38 เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

23. ฉบบัที 40 เรือง อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 

24. ฉบบัที 41 เรือง เกษตรกรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

25. ฉบบัที 1 เรือง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครังแรก 

26. ฉบบัที 2 เรือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

27. ฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ 

28. ฉบบัที 4 เรือง   สัญญาประกนัภยั 

29. ฉบบัที 5 เรือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนทีถือไวเ้พือขายและการดาํเนินงานทียกเลิก 

30. ฉบบัที 6 เรือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

31. ฉบบัที 7 (เริมใชปี้ 2563) เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

32. ฉบบัที 8 เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

33. ฉบบัที 9 (เริมใชปี้ 2563) เรือง เครืองมือทางการเงิน 

34. ฉบบัที 10 เรือง งบการเงินรวม 

35. ฉบบัที 11 เรือง การร่วมการงาน 

36. ฉบบัที 12 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

37. ฉบบัที 13 เรือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

38. ฉบบัที 15 เรือง รายไดจ้ากสัญญาทีทาํกบัลูกคา้ 

39. ฉบบัที 16 (เริมใชปี้ 2563) เรือง สัญญาเช่า 
 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

40. ฉบบัที 10 เรือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้ง 

  อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

41. ฉบบัที 25 เรือง ภาษีเงินได-้การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถ้ือหุน้ 

42. ฉบบัที 29  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

43. ฉบบัที 32 เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

44. ฉบบัที 1 เรือง การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขึนจากการรือถอนการ

บูรณะและหนีสินทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

45. ฉบบัที 5 เรือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรือถอน การบูรณะและ 

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

46. ฉบบัที 7 เรือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที 29 

เรือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีเงินเฟ้อรุนแรง 

47. ฉบบัที 10 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

48. ฉบบัที 12 เรือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

49. ฉบบัที 14 เรือง ข้อจํากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนด

เงินทุนขันตําและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านีสําหรับ

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที 19 เรือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

50. ฉบบัที 16 (เริมใชปี้ 2563) เรือง การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

51. ฉบบัที 17  เรือง การจ่ายสินทรัพยที์ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 

52. ฉบบัที 19 (เริมใชปี้ 2563) เรือง การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

53. ฉบบัที 20 เรือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสําหรบัเหมืองผิวดิน 

54. ฉบบัที 21 เรือง เงินทีนาํส่งรัฐ 

55. ฉบบัที 22 เรือง รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิงตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 

56. ฉบบัที 23 (เริมใชปี้ 2563) เรือง ความไม่แน่นอนเกียวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมือบริษทัได้โอนอาํนาจการควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว 

รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม และหลงัจากหัก

ส่วนลดแลว้ 

ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน ซึงถึง

กาํหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า และปราศจากภาระผูกพนั 
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3.3 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

บริษัทตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ สําหรับลูกหนีทีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยอาศัย

ประสบการณ์ในการเรียกเก็บเงินในอดีต และสถานะปัจจุบนัของลูกหนีคงคา้ง ณ วนัทีในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
 

3.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ราคาทุน

คาํนวณโดยวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

บริษทัตงัค่าเผือการลดมูลค่าสินคา้สําหรับสินคา้เสือมสภาพ และคาดว่าจะจาํหน่ายไม่ไดแ้ละ

สาํหรับสินคา้ทีมีมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บตาํกวา่ราคาทุน 
 

3.5 เงินลงทุน 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั หมายถึง บริษทัทีมีผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวบางส่วนร่วมกนัไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้ม บริษทับนัทึกเงินลงทุนในกิจการทีเกียวขอ้งกนั

ในราคาทุน 
 

3.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย์ (ถา้มี) บริษทัคํานวณค่าเสือมราคา โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ

สินทรัพย ์ซึงประมาณไวด้งันี 

 

รายการ อายกุารใหป้ระโยชน์ (ปี) 

2562 2561 

ทีดิน ไม่คิดค่าเสือมราคา ไม่คิดค่าเสือมราคา 

อาคารและโรงงาน 20 - 40 30 - 40 

อาคารชุด 10 - 20 10 - 20 

ส่วนปรับปรุงอาคารชุด 5 5 

เครืองจกัร  15 - 30 15 - 22 

เครืองมือและอุปกรณ์ 5 5 

ยานพาหนะ 5 5 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 3 

สถานทีทาํการตกแต่งและอปุกรณ์สาํนกังาน 5 5 

ระบบก๊าซธรรมชาติ 5 5 
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 ในปี 2562 บริษทัได้ทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่สําหรับเครืองจกัร ซึงมีผล

ทาํให้ประมาณการอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยเ์ปลียนแปลงไป 

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน บนัทึกด้วยราคายุติธรรมของสินทรัพยท์ีเช่า ณ วนัทีเริมตน้   

ของสัญญาเช่า ค่าเสือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ

สินทรัพย ์

ค่าใช้จ่ายทางการเงินทีเกียวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย ์  

บนัทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์

บริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า เมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยม์ีมูลค่าตาํกว่า

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ

ขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 
 

3.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี แสดงในราคาทุนสุทธิจากรายการตัดจําหน่ายสะสม          

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 ปี 

3.8 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่าดําเนินงาน 

สัญญาเช่าซึงความเสียง และประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นยงัคงอยู่กบัผูใ้ห้

เช่า บริษทับนัทึกเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าว รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

โดยวิธีเส้นตรงในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าการเงนิ 

สัญญาเช่าซึงผูเ้ช่าได้รับโอนผลตอบแทน และความเสียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ

ทรัพยสิ์น ยกเวน้กรรมสิทธิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษทับนัทึกราคายุติธรรมของ

สินทรัพย์ทีเช่า ณ วนัทีเริมต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนีสินทีจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคต      

หักส่วนทีเป็นดอกเบีย ดอกเบียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามส่วน

ของยอดเงินตน้คงเหลือ 
 

3.9 สินทรัพย์/หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย/์หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราว ณ วนัทีใน       

งบแสดงฐานะการเงินระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือ

หนีสินนนั ซึงจะรับรู้เป็นรายไดภ้าษีหรือตดับญัชีเป็นค่าใช้จ่ายภาษี เมือรายไดส้ามารถรับรู้เป็นรายได้

หรือค่าใช้จ่ายทีบนัทึกไวเ้กิดขึนจริง และถือหักเป็นค่าใช้จ่ายได้แลว้ในการคาํนวณภาษีเงินไดต้าม

ประมวลรัษฎากร 
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 บริษทัรับรู้ผลแตกต่างชวัคราว ทีตอ้งหักภาษีเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือบวก

ภาษีเป็นหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า บริษทัจะมีกาํไร

ทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอ ทีจะนาํสินทรพัย/์หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนนั

มาใชป้ระโยชน์ได ้

 บริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย/์หนีสินภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี ณ วนัทีใน     

งบแสดงฐานะการเงิน และจะปรับมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวเมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า บริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทังหมดหรือ

บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
 

3.10 ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินได้

ปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ค่าใช้จ่าย(รายได)้ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

เวน้แต่ในส่วนทีเกียวกบัรายการทีบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ รับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน 

บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือเกิด

รายการ 

ผลประโยชน์ระยะยาว 

  โครงการสมทบเงิน 

บริษัทจัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามทีได้

กาํหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทั และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลียงชีพดงักล่าว ไดรั้บเงิน

สะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ   

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการนนั 
 

โครงการผลประโยชน์ 

สํารองผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานตลอดอายุ

การทาํงานของพนกังาน โดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตทีพนักงานจะไดรั้บจาก

การทํางานให้กับบริษัทในงวดปัจจุบันและงวดอนาคต ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย

ผลประโยชน์ดงักล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร

รัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเริมตน้ การประมาณการหนีสินดงักล่าวคาํนวณโดยผูเ้ชียวชาญ โดยใช้วิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  
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3.12 รายการบัญชีทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศบันทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด

รายการ สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นเงินตราต่างประเทศทีมียอดคงเหลือ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะ

การเงิน บันทึกไวเ้ป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน เวน้แต่

รายการทีไดต้กลงอตัราแลกเปลียนล่วงหน้ากบัธนาคารไวจ้ะบนัทึกตามมูลค่ายุติธรรม ผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน บนัทึกเป็นรายไดห้รือรายจ่ายในแต่ละปี 
 

3.13 กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน คาํนวณโดยการนํากาํไรสําหรับปี หารดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย

ถ่วงนาํหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอกในระหวา่งปี 
 

3.14 กจิการทีเกยีวข้องกนั 

กิจการทีมีผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ ่หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวบางส่วนร่วมกนั ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ถือเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

3.15 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจใน

การประมาณและตงัขอ้สมมติฐานหลายประการ ซึงจะมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินทีเกียวกับรายได ้

ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหนีสิน รวมทงัการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสินทีอาจจะเกิดขึน 

ผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติฐานจะไดรั้บการทบทวนอย่างสมาํเสมอ โดยอาศยัประสบการณ์  

ในอดีตและปัจจยัต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตทีคาดว่าจะเกิดขึน ซึงฝ่ายบริหารมีความเชือมนั

อยา่งสมเหตสุมผลภายใตส้ถานการณ์นัน บริษทัไดต้งัประมาณการและขอ้สมมติฐานต่อเหตุการณ์ใน

อนาคต เป็นผลให้ประมาณการทางบัญชีอาจจะไม่ตรงกับผลทีเกิดขึนจริง ประมาณการและข้อ

สมมติฐานทางบญัชีทีสําคญั ไดแ้ก่ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ค่าเผือสินคา้เสือมสภาพ ค่าเสือมราคาของ

อาคารและอุปกรณ์  ค่าเผือการด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สํารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และการประมาณการในเรืองต่างๆ ได้เปิดเผยในแต่ละส่วนที

เกียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

เงินสด 680,000 580,000 

เงินฝากธนาคาร 5,812,582 1,636,457 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6,492,582 2,216,457 

 

5. ลูกหนกีารค้าและลูกหนีอืน 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

ลูกหนีการคา้   

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 777,685,718 994,627,708 

 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 20,544,888 21,039,760 

 เกินกาํหนดชาํระ 3 - 6 เดือน -- 1,823,467 

 เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 12 เดือน 1,709,843 373,210 

 รวม 799,940,449 1,017,864,145 

หัก  ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ (1,709,843) (373,210) 

 รวมลูกหนีการคา้-สุทธิ 798,230,606 1,017,490,935 

ลูกหนีอืน 14,557,807 36,546,382 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 812,788,413 1,054,037,317 
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6. สินค้าคงเหลือ  
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 351,403,499 332,632,187 

งานระหวา่งผลิต 43,101,420 37,493,944 

วตัถุดิบ 702,919,208 842,502,796 

วสัดุหีบห่อ 29,660,291 40,046,867 

นาํมนัหล่อลืน 6,088,431 5,846,935 

วสัดุสินเปลืองอืน ๆ 6,733,345 13,132,927 

อะไหล่ 163,024,056 148,905,706 

สินคา้ระหวา่งทาง 58,778,761 70,298,989 

วตัถุดิบระหว่างทาง 25,624,582 50,482,174 

อะไหล่ระหวา่งทาง -- 2,589,554 

วสัดุสินเปลืองระหวา่งทาง 1,566,684 7,059,791 

รวม 1,388,900,277 1,550,991,870 

หัก  ค่าเผอืสินคา้เสือมสภาพ (3,203,649) (2,432,298) 

หัก  ค่าเผอืมูลค่าสินคา้ลดลง (8,432,911) (8,724,799) 

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 1,377,263,717 1,539,834,773 

 

7. เงินลงทุนระยะยาว-เงนิลงทุนในกจิการทีเกยีวข้องกนั 

(หน่วย : บาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
สัดส่วนการถือหุ้น % จาํนวนหุน้ ตามวิธีราคาทุน 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส์ 4.99 4.99 998,000 998,000 23,952,000 23,952,000 
 

(หน่วย : บาท) 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
ประเภท 

กิจการ 

ลกัษณะความ ทุนชาํระแลว้ เงินปันผล 

สัมพนัธ์ 2562 2561 2562 2561 

บมจ. ยูไนเตด็ฟูดส์  อาหาร ผูถื้อหุ้น/ 200,000,000 200,000,000 -- -- 

   กรรมการร่วมกนั     
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8. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์   

                    (หน่วย : บาท) 

รายการ ทีดิน อาคารและ

โรงงาน 

อาคารชุดและ

ส่วนปรับปรุง

อาคารชุด 

เครืองจกัร เครืองมือและ 

อุปกรณโ์รงงาน 

ยานพาหนะ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

สถานทีทาํการ

ตกแต่ง และ 

อุปกรณ์

สาํนกังาน 

ระบบก๊าซ 

ธรรมชาติ 

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตงั 

เครืองจกัรและ 

อุปกรณ์ 

ระหว่างทาง 

รวม 

ราคาทุน            

1 มกราคม 2561 30,765,804 757,639,579 10,534,706 7,376,192,412 154,538,811 28,901,286 17,454,065 109,545,413 7,881,000 190,426,127 -- 8,683,879,203 

ซือเพมิ -- 392,000 -- 24,781,481 16,910,434 519,000 1,706,183 4,421,618 -- 846,686,944 20,490,632 915,908,292 

จาํหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- (83,160,093) (3,452,000) -- -- (292,000) -- (4,000,000) -- (90,904,093) 

โอนเขา้(ออก) -- -- -- 104,852,093 1,405,000 -- -- 159,000 -- (83,627,553) (22,788,540) -- 

รับโอนจากเงินจ่ายล่วงหน้า         

ค่าสินทรัพย ์ -- -- -- 4,115,497 427,500 -- -- 282,000 -- 77,075,492 2,297,908 84,198,397 

31 ธนัวาคม 2561 30,765,804 758,031,579 10,534,706 7,426,781,390 169,829,745 29,420,286 19,160,248 114,116,031 7,881,000 1,026,561,010 -- 9,593,081,799 

ซือเพมิ -- 75,000 10,545,025 18,891,286 13,760,737 519,000 1,522,589 5,515,552 -- 116,042,112 -- 166,871,301 

จาํหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- -- (68,931,741) -- (15,336,043) (69,553,434) -- -- -- (153,821,218) 

โอนเขา้(ออก) -- 48,452,232 -- 1,040,168,009 -- -- -- 720,000 -- (1,089,340,241) -- -- 

รับโอนจาก             

-เงินจา่ยลว่งหนา้ค่าสินทรัพย ์ -- 4,476,300 -- 23,223,202 677,160 -- -- -- -- 8,878,317 -- 37,254,979 

-วตัถุดิบ (สินคา้คงเหลือ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 95,103,959 -- 95,103,959 

โอนออกเป็นค่าใชจ่้าย -- -- -- -- -- -- -- -- -- (669,546) -- (669,546) 

31 ธนัวาคม 2562 30,765,804 811,035,111 21,079,731 8,509,063,887 115,335,901 29,939,286 5,346,794 50,798,149 7,881,000 156,575,611 -- 9,737,821,274 
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                    (หน่วย : บาท) 

รายการ ทีดิน อาคารและ

โรงงาน 

อาคารชุดและ

ส่วนปรับปรุง

อาคารชุด 

เครืองจกัร เครืองมือและ 

อุปกรณโ์รงงาน 

ยานพาหนะ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

สถานทีทาํการ

ตกแต่ง และ 

อุปกรณ์

สาํนกังาน 

ระบบก๊าซ

ธรรมชาติ 

สินทรัพย ์

ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตงั 

เครืองจกัรและ 

อุปกรณ์ 

ระหว่างทาง 

รวม 

ค่าเสือมราคาสะสม             

1 มกราคม 2561 -- 242,409,324 3,680,743 2,462,734,605 95,429,880 17,552,806 14,293,110 78,745,066 6,174,765 -- -- 2,921,020,299 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2561 -- 15,447,405 293,466 334,239,514 19,496,357 1,287,503 2,122,372 13,639,741 551,600 -- -- 387,077,958 

จาํหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- (55,040,335) (3,451,995) -- -- (291,999) -- -- -- (58,784,329) 

31 ธนัวาคม 2561 -- 257,856,729 3,974,209 2,741,933,784 111,474,242 18,840,309 16,415,482 92,092,808 6,726,365 -- -- 3,249,313,928 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี 2562 -- 16,016,223 556,369 223,159,094 20,968,549 1,389,670 1,845,394 10,660,034 542,858 -- -- 275,138,191 

จาํหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- -- (68,931,582) -- (15,335,624) (69,553,030) -- -- -- (153,820,236) 

31 ธนัวาคม 2562 -- 273,872,952 4,530,578 2,965,092,878 63,511,209 20,229,979 2,925,252 33,199,812 7,269,223 -- -- 3,370,631,883 

ค่าเผือการด้อยค่าสินทรัพย์             

1 มกราคม 2561 18,300,000 -- -- -- -- -- -- -- -- 3,100,000 -- 21,400,000 

จาํหน่าย/เลิกใช ้ -- -- -- -- -- -- -- -- -- (3,100,000) -- (3,100,000) 

กลบัรายการค่าเผอืการดอ้ยค่า (18,300,000) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- (18,300,000) 

31 ธนัวาคม 2561 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

31 ธนัวาคม 2562 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี             

31 ธนัวาคม 2561 30,765,804 500,174,850 6,560,497 4,684,847,606 58,355,503 10,579,977 2,744,766 22,023,223 1,154,635 1,026,561,010 -- 6,343,767,871 

31 ธนัวาคม 2562 30,765,804 537,162,159 16,549,153 5,543,971,009 51,824,692 9,709,307 2,421,542 17,598,337 611,777 156,575,611 -- 6,367,189,391 
 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมียอดคงเหลือของยานพาหนะ ซึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3.18 ลา้นบาท 

และ 1.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัไดน้าํเครืองจกัรบางส่วน ไปจดจาํนองกบัธนาคารพาณิชย ์เพือเป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ดู

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13) 
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ในปี 2562 บริษทัไดท้บทวนอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือใหม่สําหรับเครืองจกัร ส่งผลกระทบ

ต่อค่าเสือมราคาเครืองจกัร ดงันี 
 

ราคาทุนเครืองจกัร ค่าเสือมราคาปี 2562 (บาท) 

ทีทบทวนอายกุารใชง้าน ทีทบทวนใหม่ ทีเคยใชเ้ดิม ลดลง 

และมูลค่าคงเหลือใหม่    

7,426,781,390 205,104,944 335,552,755 130,447,811 
 

การเปลียนแปลงประมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือใหม่สําหรับเครืองจกัรในปี 2562 ทาํ

ให้ค่าเสือมราคาลดลง .  ล้านบาท ส่งผลให้มีกาํไรสุทธิเพิมขึน .  ล้านบาท และกาํไรต่อหุ้น

เพิมขนึ .  บาท 

ในปี 2561 บริษทัไดม้ีการประเมินราคาทีดินโดยผูป้ระเมินอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบขอ้มูลตลาด

ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรม ผลการประเมินราคาทีดินใหม่มีมูลค่าสูงกว่าราคาทีไดป้ระเมินไวเ้ดิม และสูง

กว่าราคาทุน บริษทัจึงกลบัรายการค่าเผือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีดินและบนัทึกเป็นรายไดอื้นไวใ้นงบ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 2561 
 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

1 ม.ค. 2561 เพิม 31 ธ.ค. 2561 เพมิ ตดัจาํหน่าย 31 ธ.ค. 2562 

 ราคาทุน 7,904,792 1,033,651 8,938,443 69,300 (4,142,362) 4,865,381 

 หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,824,050) (1,430,135) (6,254,185) (787,258) 4,142,362 (2,899,081) 

 มูลค่าสุทธิตามบญัชี  2,684,258  1,966,300 

 ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี  1,430,135  787,258 

 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ    
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 2,108,035 23,482,292 

 หนีสินจากการทาํสัญญาทรสัตรี์ซีทส์ 174,893,337 1,108,181,773 

 เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,189,667,160 1,077,900,372 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 1,366,668,532  2,209,564,437 
 

  บริษทัไดมี้การทาํสัญญากบัสถาบนัการเงิน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21) 
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11. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนอีืน   
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

เจา้หนีการคา้ 1,319,793,616 1,700,728,013 

เจา้หนีอืน 199,782,475 208,626,977 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 1,519,576,091 1,909,354,990 

 

12. หนสิีนตามสัญญาเช่าการเงิน  
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

จาํนวนเงินขนัตาํทีจะตอ้งจ่าย 

 ไม่เกิน 1 ปี  2,112,178 1,362,321 

 เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี -- 2,112,178 

รวม 2,112,178 3,474,499 

 หกั  ดอกเบียรอตดับญัชี (61,393) (157,685) 

รวมจาํนวนเงินขนัตาํทีจะตอ้งจ่าย 2,050,785 3,316,814 

หกั  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (2,050,785) (1,262,271) 

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ -- 2,054,543 
 

สัญญาเช่าการเงินมีกาํหนดชาํระเป็นรายเดือน ซึงจะเสร็จสินภายในปี 2563 

ส่วนของหนีสินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี   แสดงไวภ้ายใตห้ัวขอ้หนีสินหมุนเวียน 

 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว  
 

 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

 เงินกูย้มืระยะยาว 2,083,575,174 1,500,256,667 

 หัก  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (479,325,000) (519,241,667) 

 เงินกูย้มืระยะยาว-สุทธิ 1,604,250,174 981,015,000 
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ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  ไดแ้สดงไวภ้ายใตห้วัขอ้หนีสินหมุนเวยีน 

  เงินกูย้ืมระยะยาว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี 
 

วงเงินกูต้ามสญัญา 

เงินตน้

คงเหลือ 

(ลา้นบาท) 

เงือนไขการจ่ายชาํระ หลกัประกนั 

700 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 12

มกราคม 2555) 

178 - ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัที 30 เมษายน 2556 

- ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 29 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน

มิถุนายน 2558 และชาํระให้เสร็จสินภายในเดือนมีนาคม 2564 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํบคุคล

ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

เครืองจกัร 

จาํนวน 2 เครือง 

 

700 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 2

มีนาคม 2555         

แกไ้ขเพิมเติมวนัที 13 

พฤศจิกายน 2556 และ

วนัที 25 มีนาคม 2557) 

236  - ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัที 30 ธนัวาคม 2557 

- ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 29 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน

มกราคม 2559 และชาํระใหเ้สร็จสินภายในเดือนตุลาคม 2564 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํบคุคล

ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

เครืองจกัร 

จาํนวน 2 เครือง 

 

750 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 12

มกราคม 2555      

บนัทึกเพมิเติมวนัที 27 

กนัยายน 2556) 

219  - ระยะเวลาเบิกเงินกูภ้ายในวนัที 31 ธนัวาคม 2556  

- ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 31.25 ลา้นบาท งวดแรกภายใน

เดือนพฤศจิกายน 2558 และชาํระให้เสร็จสินภายในเดือน

พฤศจิกายน 2564 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํบคุคล

ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

เครืองจกัร 

จาํนวน 2 เครือง 

 

70 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 2 

ตุลาคม 2557)   

31 - ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 3 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน

ธนัวาคม 2559 และชาํระใหเ้สร็จสินภายในเดือนกนัยายน 2565 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบีย MLR ลบอตัราทีกาํหนด

ในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

250 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 28 

สิงหาคม 2557)   

167 - ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 10.42 ลา้นบาท งวดแรกภายใน

เดือนธันวาคม 2560 และชาํระให้เสร็จสินภายในเดือนกนัยายน 

2566 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํบคุคล

ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

70 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 23 

มีนาคม 2558)   

-- - ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 4.63 ลา้นบาท งวดแรกภายใน

เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 และชาํระให้เสร็จสินภายในเดือน

พฤศจิกายน 2562 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํบคุคล

ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 
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วงเงินกูต้ามสญัญา 

เงินตน้

คงเหลือ 

(ลา้นบาท) 

เงือนไขการจ่ายชาํระ หลกัประกนั 

140 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 25

พฤศจิกายน 2556         

แกไ้ขเพิมเติมวนัที 10 

ตุลาคม 2558) 

98 - ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 6 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน

มิถุนายน 2561 และชาํระให้เสร็จสินภายในเดือนมีนาคม 2567 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบีย MLR ลบอตัราทีกาํหนด

ในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

140 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 20 

กรกฎาคม 2558) 

63 - ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 7 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน

มิถุนายน 2560 และชาํระให้เสร็จสินภายในเดือนมีนาคม 2565 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํบคุคล

ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

140 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 16 

ธนัวาคม 2558) 

-- - ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 7 ลา้นบาท งวดแรกภายในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2561 และชาํระใหเ้สร็จสินภายในเดือนพฤศจิกายน 

2565 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํบคุคล

ธรรมดา 3 เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

100 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 22 

มิถุนายน 2561) 

100 - ชาํระเงินตน้ทุก  เดือน งวดละ .  ลา้นบาท งวดแรกภายใน

เดือนที  นบัจากเดือนทีเบิกเงินกูค้รังแรก 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํ 

นิติบคุคล  เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

800 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที  

มิถุนายน 2561) 

800 - ชาํระเงินตน้ทุก  เดือน งวดละ .  ลา้นบาท งวดแรกภายใน

เดือนที  นบัจากเดือนทีเบิกเงินกูค้รังแรก 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํ 

นิติบคุคล  เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

เครืองจกัร 

จาํนวน  เครือง 

(จดจาํนองเมือ 19 

พ.ย. 2562) 

250 ลา้นบาท 

(สัญญาลงวนัที 23 

กนัยายน 2562) 

192  - ชาํระเงินตน้ทุก 3 เดือน งวดละ 15.62 ลา้นบาท งวดแรกภายใน

เดือนที 15 นบัจากเดือนทีเบิกเงินกูค้รังแรก 

- ชาํระดอกเบียทุกเดือน ในอตัราดอกเบียของเงินฝากประจาํ 

นิติบคุคล 3 เดือน บวกอตัราทีกาํหนดในสัญญา 

ไม่มีหลกัประกนั 

รวมทงัสิน 2,084 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินกูร้ะยะยาวทียงัไม่มีการเบิกใชจ้าํนวน 58 ลา้นบาท 

บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเงือนไข ดงัต่อไปนี 

1.  ดาํรงอตัราส่วนของหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของสัญญา 

2.  ตอ้งจดัทาํประกนัภยัหลกัทรัพยป์ระกนัทีจดจาํนองตามกฎหมายเป็นประกนัหนี โดยจาํนวน

เงินเอาประกนัภยัไม่น้อยกว่าจาํนวนเงินทีบริษทัไดกู้ไ้ปจากธนาคาร และกาํหนดให้ธนาคาร

เป็นผูรั้บประโยชน์ในกรมธรรม์แต่เพียงผูเ้ดียว และบริษทัจะเสียค่าประกันเองตลอดไป

จนกวา่บริษทัจะชาํระหนีเสร็จ 

ในระหว่างปี 2562 บริษัทมีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมก่อนกําหนดทีตกลงไวก้ับสถาบัน

การเงินเป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท (วงเงินกู ้140 ลา้นบาท ตามสัญญาลงวนัที 16 ธนัวาคม 

2558) บริษทัไดจ่้ายชาํระครบทงัหมดแลว้ 

 

14. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์   

มูลค่าหนีสิน ณ ตน้ปี 58,838,627 53,177,538 

บวก ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 6,546,040 4,983,534 

 ตน้ทุนดอกเบีย 1,570,718 1,222,873 

ตน้ทุนบริการในอดีต 16,549,400 -- 

 ผลต่างประมาณการหนีสินกบัผลประโยชน์จ่ายจริง -- 91,982 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

ประกนัภยั (รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน) 

 

9,932,947 

 

-- 

หัก ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (854,767) (637,300) 

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 92,582,965 58,838,627 
 

สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัทีประเมิน สรุปไดด้งันี 

รายการ 2562 2561 

อตัราคิดลด ร้อยละ 2.20 ต่อปี ร้อยละ 2.60 ต่อปี 

อตัราการขึนเงินเดือนพนกังาน ร้อยละ 4.50 ต่อปี ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึนอยูก่บัช่วงอาย)ุ ร้อยละ 0.00 – 50.00 ต่อปี ร้อยละ 2.00 – 50.00 ต่อปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัดงันี 
 

(หน่วย : บาท) 

รายการ 2562 2561 

อตัราคิดลด   

ลดลงร้อยละ 0.50 81,364,322 48,925,480 

เพิมขนึร้อยละ 0.50 (77,306,212) (45,698,110) 

อตัราการขึนเงนิเดือน   

ลดลงร้อยละ 0.50 (77,098,115) (45,281,752) 

เพิมขนึร้อยละ 0.50 81,563,691 49,353,952 
 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ทีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวนัที 5 เมษายน  

นนั ได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจ้างซึงทาํงานติดต่อกนัครบ  ปีขึน

ไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายจํานวน  วนัสุดท้าย ทังนีบริษัทบันทึก

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงดงักล่าวในงบการเงินปี 2562 แลว้ 

 

15. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึง

ไวเ้ป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุนสะสม 

ยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทุนสํารองดงักล่าว  

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้บริษทัจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

แลว้ 

 

16. การจ่ายเงินปันผลและค่าตอบแทนกรรมการ 
 

การประชุม วนั/เดือน/ปี การจ่ายเงินปันผล จาํนวนหุ้น 

 

 

(ลา้นหุ้น) 

จ่ายเงินปันผล กาํหนด

ค่าตอบแทน

กรรมการ 

(ลา้นบาท) 

กาํหนดค่าเบีย

ประชุม

กรรมการ 

ครังละ (บาท) 

มีมติจ่าย จ่าย 

เงินปันผล 

เงินปันผล ปี พ.ศ. อตัราต่อหุ้น  

 

(บาท) 

จาํนวน 

เงินปันผล 

(ลา้นบาท) 

คณะกรรมการ 14 ส.ค. 62 12 ก.ย. 62 ระหว่างกาล 2562 399.44 0.07 27.96 -- -- 

สามญัผูถ้ือหุ้น 24 เม.ย. 62 21 พ.ค. 62 ประจาํปี 2561 399.44 0.03 11.98 3.70 10,000/ทา่น 

สามญัผูถ้ือหุ้น 20 เม.ย. 61 14 พ.ค. 61 ประจาํปี 2560 399.44 0.30 119.83 3.70 10,000/ท่าน 
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17. การจําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (บาท) 

2562 2561 

การเปลียนแปลงในสินคา้สําเร็จรูปและ 

งานระหวา่งทาํ(เพิมขนึ)ลดลง 

 

(12,858,560) 

 

53,213,350 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใช้ไป 5,075,097,654 5,945,446,960 

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,370,000 4,250,000 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 55,865,849 51,681,060 

ค่าใชจ่้ายพนกังาน 397,126,787 369,021,569 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 275,925,449 388,508,093 

หนีสงสัยจะสูญ 1,336,633 373,210 

หนีสูญ 373,210 -- 

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ -- 8,724,799 

ขาดทุนจากสินคา้เสือมสภาพ 771,351 1,049,096 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอะไหล่ -- 519,873 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเครืองจกัรและอุปกรณ์ -- 11,894,211 

ขาดทุนจากการเลิกใชอุ้ปกรณ์ 982 -- 

ค่าใชจ่้ายอืน 948,003,433 986,267,185 

ตน้ทุนทางการเงิน 101,709,742 83,941,184 

รวม 6,847,722,530 7,904,890,590 
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18. รายการทีเป็นเงนิตราต่างประเทศ 

18.1 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินที

เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัต่อไปนี 

(หน่วย : ลา้น) 

 2562 2561 

รายการ สกุลเงินต่าง แปลงค่า สกุลเงินต่าง แปลงค่า 

 ประเทศ เป็นเงินบาท ประเทศ เป็นเงินบาท 

 สินทรัพย์     

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 6.483 193.75 11.806 380.06 

 เยนญีปุ่ น 16.515 4.48 131.850 38.00 

   รวมสินทรพัย ์  198.23  418.06 

 หนีสิน     

  -ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี     

 ยโูร 0.160 5.46 1.481 55.54 

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 8.158 247.43 16.558 540.05 

 เยนญีปุ่ น 13.417 3.75 0.781 0.23 

 ปอนด์สเตอร์ลิง 0.015 0.61 0.002 0.07 

   รวมหนีสิน  257.25  595.89 
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18.2 บริษทัมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ เพือป้องกนัความ

เสียงของการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียน ทีอาจมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินบาท โดยสรุปดงันี  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 

อตัราแลกเปลียน 

ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนั 

ส่งมอบ 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ     

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2.725 81.78 30.1490 บาท  มกราคม 2563 

   30.2860 บาท  กุมภาพนัธ์ 2563 

   29.8014 – 30.3650 บาท  กรกฎาคม 2563 

   30.1998 – 30.3950 บาท  กนัยายน 2563 

   30.1595 – 30.1700 บาท  ตุลาคม 2563 

   29.7200 บาท มกราคม 2564 

   ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

รวม  81.78   
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 (หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 

อตัราแลกเปลียน 

ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนั 

ส่งมอบ 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ     

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 29.936 893.65 30.7017 – 30.8990 บาท  มกราคม 2563 

   30.7086 – 30.8111 บาท  กุมภาพนัธ์ 2563 

   30.6995 บาท  มีนาคม 2563 

   30.1634 – 30.6960 บาท  เมษายน 2563 

   30.0720 – 30.4643 บาท พฤษภาคม 2563 

   30.0178 – 30.2674 บาท มิถุนายน 2563 

   ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 เยนญีปุ่ น 568.793 157.97 0.3039 บาท  มกราคม 2563 

   0.2958 บาท  กุมภาพนัธ์ 2563 

   0.2963 – 0.2967 บาท  พฤษภาคม 2563 

   0.2808 – 0.2968 บาท  มิถุนายน 2563 

   0.2950 – 0.3010 บาท  สิงหาคม 2563 

   0.2829 – 0.2857 บาท  ธนัวาคม 2563 

   ต่อเยนญีปุ่ น  

รวม  1,051.62   
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 

อตัราแลกเปลียน 

ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนั 

ส่งมอบ 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ     

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 8.577 275.68 31.4725 – 31.8284 บาท  พฤษภาคม 2562 

   32.3623 บาท  มิถุนายน 2562 

   32.2322 – 32.3322 บาท  กรกฎาคม 2562 

   32.1492 – 32.3900 บาท  ธนัวาคม 2562 

   32.0200 – 32.1300 บาท  มกราคม 2563 

   ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 ยูโร 1.729 65.09 37.9704 บาท  มกราคม 2562 

   37.7250 – 37.9689 บาท  เมษายน 2562 

   ต่อยโูร  

รวม  340.77   

 

(หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
สกุลเงิน 

ต่างประเทศ 

มูลค่า 

ยติุธรรม (บาท) 

อตัราแลกเปลียน 

ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนั 

ส่งมอบ 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ     

 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 26.724 861.47 32.8750 – 33.3070 บาท  มกราคม 2562 

   32.8534 – 33.2756 บาท  กุมภาพนัธ์ 2562 

   32.6357 – 32.6757 บาท  มีนาคม 2562 

   32.6202 – 33.0400 บาท  เมษายน 2562 

   ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 เยนญีปุ่ น 521.695 154.67 0.3007 – 0.3027 บาท  มีนาคม 2562 

   0.3006 – 0.3047 บาท  มิถุนายน 2562 

   0.3033 – 0.3064 บาท  สิงหาคม 2562 

   0.2988 – 0.3012 บาท  ตุลาคม 2562 

   0.2953 – 0.2995 บาท  ธนัวาคม 2562 

   ต่อเยนญีปุ่ น  

รวม  1,016.14   
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19. สิทธิพเิศษทีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน เป็นจาํนวน 15 บตัร ตามรายละเอยีดดงันี 
  

1. บตัรส่งเสริมเลขที .วนัทีเริมใชสิ้ทธิใน

บตัรส่งเสริม 

. เพอืส่งเสริมการลงทุนในกิจการ . วนัทีครบกาํหนดตาม 

ขอ้ 5.1 และ 5.2 

1459/2538 

วนัที 10 ก.ค. 2538 

1 พ.ค. 38 ผลิต BOPP FILM และ CPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์

พลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก 

30 เม.ย. 46 

1048(1)/2545 

วนัที 22 ม.ค. 2545 

23 พ.ค. 46 ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ

เคลือบดว้ยพลาสติก 

22 พ.ค. 54 

1674(2)/2548 

วนัที 29 ก.ค. 2548 

1 เม.ย. 49 ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ

เคลือบดว้ยพลาสติก 

31 มี.ค. 57 

2079(2)/2550 

วนัที 29 ต.ค. 2550 

28 ก.ค. 51 ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกหรือ

เคลือบดว้ยพลาสติก 

27 ก.ค. 59 

1804(2)/2552 

วนัที 14 ต.ค. 2552 

2 ก.พ. 53 การชุบเคลือบผิวดว้ยโลหะ หรือ ANODIZE (SURFACE 

TREATMENT) 

1 ก.พ. 61 

1919(2)/2553 

วนัที 27 ส.ค. 2553 

16 มี.ค. 54 ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ

เคลือบดว้ยพลาสติก 

15 มี.ค. 62 

1291(2)/2554 

วนัที 11 มี.ค. 2554 

26 เม.ย. 55 ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ

เคลือบดว้ยพลาสติก 

25 เม.ย. 63 

1008(2)/2555 

วนัที 12 ม.ค. 2555 

26 เม.ย. 56 ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ

เคลือบดว้ยพลาสติก 

25 เม.ย. 64 

1358(2)/2555 

วนัที 22 มี.ค. 2555 

26 พ.ย. 56 ผลิต BOPET FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ

เคลือบดว้ยพลาสติก 

25 พ.ย. 64 

2897(2)/2555 

วนัที 18 ธ.ค. 2555 

24 ต.ค. 57 ผลิต BOPP FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑพ์ลาสติกหรือ

เคลือบดว้ยพลาสติก 

23 ต.ค. 65 

1649(2)/2556 

วนัที 16 พ.ค. 2556 

24 ธ.ค. 58 ผลิต CPP และ LLDPE FILM ประเภทการผลิตผลิตภณัฑ์

พลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก และหรือเคลือบโลหะ 

23 ธ.ค. 66 

1372(2)/2557 

วนัที 25 มี.ค. 2557 

1 ก.ค. 57 การชุบหรือเคลือบผวิหรือ ANODIZE  30 มิ.ย. 65 

2368(2)/2557 

วนัที 29 ต.ค. 2557 

3 มี.ค. 58 การชุบหรือเคลือบผิวหรือ ANODIZE  2 มี.ค. 66 

58-1874-0-00-1-0 

วนัที 8 ก.ค. 2558 

15 ต.ค. 58 การชุบหรือเคลือบผิวหรือ ANODIZE 14 ต.ค. 66 

61-0320-1-18-1-0 

วนัที 21 มี.ค. 2561 

25 มิ.ย. 62 ผลิต BOPA FILM ประเภทการผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสติกชนิด 

หลายชนั 

24 มิ.ย. 68 
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5 สิทธิประโยชน์สําคญัทีบริษทัไดรั้บ 

5.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริม ดงันี 

5.1.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริม เป็นเวลา 8 ปี โดย

บตัรส่งเสริมเลขที 1919(2)/2553, 1291(2)/2554, 1008(2)/2555, 1358(2)/2555, 2897(2)/2555, 1649(2)/2556, 

1372(2)/2557, 2368(2)/2557 และ 58-1874-0-00-1-0 มีการจาํกดัวงเงินไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไม่เกิน  

ลา้นบาท, 861 ลา้นบาท, 815 ลา้นบาท, 945 ลา้นบาท, 650 ลา้นบาท, 336 ลา้นบาท, 80 ลา้นบาท, 147 ลา้นบาท และ 

74 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

5.1.2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดรั้บการส่งเสริม เป็นเวลา 6 ปี โดย

บตัรส่งเสริมเลขที 61-0320-1-18-1-0 มีการจาํกดัวงเงินไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไม่เกิน 845 ลา้นบาท  

ทงันีจะปรับเปลียนตามจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าทีดินและทุนหมุนเวียนทีแทจ้ริงในวนัเปิดดาํเนินการตามโครงการที

ไดรั้บการส่งเสริม 

5.2 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดร้ับการส่งเสริม ซึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลตามขอ้ 5.1 ไปรวม

คาํนวณเพือเสียภาษีเงินไดต้ามระยะเวลาทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดใ้นแต่ละบตัร 

5.3 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิทีไดรั้บจากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกตินบัจากพน้

กาํหนดเวลา ขอ้ 5.1 สาํหรับบตัรส่งเสริมเลขที 1674(2)/2548, 2079(2)/2550 และ 1804(2)/2552 เป็นระยะเวลา 5 ปี 

5.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ และวสัดุจาํเป็นทีตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศเพอืใชใ้นการผลิตเพอืการส่งออก  

นับแต่วนันาํเขา้ครังแรก เป็นระยะเวลา 5 ปี  

5.5 ไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทนุประจาํปีทีเกิดขึนในระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามขอ้ 5.1 ไปหกัออกจากกาํไรสุทธิ 

ทีเกิดขึน นบัแต่วนัทีพน้กาํหนดเวลายกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของ

ปีใดปีหนึงหรือหลายปีก็ได ้

 

ในฐานะทีเป็นกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนด

ต่าง ๆ เกียวกบัการส่งเสริมการลงทุนโดยเคร่งครัด 

  บริษทัมียอดขายในประเทศและต่างประเทศ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตาม

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 

เมือวนัที 13 มิถุนายน 2562 บริษทัได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ยกเลิก

โครงการทีไดรั้บการส่งเสริมเลขที 1239(2)/2546 ลงวนัที 14 พฤษภาคม 2546 
 

20. ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลทางภาษีของบริษทั คาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีปรับปรุงดว้ยรายไดแ้ละ

รายจ่ายอืนบางรายการทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้หรือเป็นรายจ่ายทีตอ้งห้ามในการคาํนวณภาษีเงินได ้และ

ผลขาดทุนสุทธิทีปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแลว้ยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบญัชีก่อนรอบระยะเวลา

บญัชีปัจจุบนั 

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้และกิจการทีไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริมการลงทุน บริษทัคาํนวณภาษีเงินไดใ้นปี 2562 และ 2561 อตัราร้อยละ 20  

กิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้ บริษัทคาํนวณตามสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีเงินไดต้ามบตัรส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19) 

บริษทัไม่มีภาษีเงินไดที้ตอ้งชาํระในปี 2562 และ 2561 
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บริษทัไม่มีสินทรัพย/์หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดที้ตอ้งรับรู้ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนืองจากบริษทัได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สําหรับกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนเป็นส่วนใหญ่  
 

21. ภาระผกูพนัและหนสิีนทีอาจจะเกดิขึนในภายหน้า 
 

 บริษทัมีภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกิดขึนภายหนา้ ดงันี 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

2562 2561 

หนงัสือคาํประกนัของธนาคารพาณิชย ์ 15.93 15.90 

เลตเตอร์ออฟเครดิต 63.35 52.21 
 

  บริษทัไดมี้การทาํสัญญากบัสถาบนัการเงิน มีรายละเอียดดงันี (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10) 
 

รายการ 
จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

2562 2561 

สัญญาวงเงินเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 265 265 

สัญญาวงเงินกูย้ืมระยะสัน 1,090 1,090 

วงเงินร่วมเลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาทรัสตรี์ซีทส์ 4,370 4,370 
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22. ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีดินระยะยาว  

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินทีโครงการนิคมอุตสาหกรรมและเขตส่งออกแหลมฉบงั อาํเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบุรี กบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดงันี 
 

แปลงหมายเลขที เนือที ระยะเวลาเช่า ระยะเวลา อตัราค่าเช่าต่อปี 

(ลา้นบาท) 

12G-2 และ 12G-3 40 ไร่ 30 ปี 

(31 สิงหาคม 2533 ถึง  

30 สิงหาคม 2563) 

 ปีที 1-10 

 ปีที 11-20 

 ปีที 21-30 

2.36   

2.60   

2.85   

12G-1/1 และ 12G-4/1 8 ไร่ 2 งาน 

85.83 ตารางวา 

18 ปี 

(5 สิงหาคม 2545 ถึง 

30 สิงหาคม 2563) 

 ปีที  1-10 

 ปีที  11-18 

 

0.57 

0.62 

12G-1 และ 12G-4 25 ไร่ 3 งาน 

42.17 ตารางวา 

30 ปี 

(16 มีนาคม 2554 ถึง 

15 มีนาคม 2584) 

 ปีที  1-5 

 ปีที  6-10 

 ปีที  11-15 

 ปีที  16-20 

 ปีที  21-25 

 ปีที  26-30 

4.13   

4.54   

5.00   

5.50   

6.05   

6.65   

CP 27 1 ไร่  งาน  

19.63 ตารางวา 

 3 ปี 

(1 สิงหาคม 2562 ถึง  

31 กรกฎาคม 2565) 

 ปีที  1 

 ปีที  2 

 ปีที  3 

0.28  

0.30  

0.30  

B5-2 6 ไร่ 2 งาน  

76.53 ตารางวา 

30 ปี 

(1 พฤศจิกายน 2556 ถึง  

31 ตุลาคม 2586) 

ปีที  1- 30 1.18 

หมายเหตุ อตัราค่าเช่าอาจมีการเปลียนแปลง 

 ตามประกาศทีผูใ้ห้เช่ากาํหนด 

 

 บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าทีดินทีตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี กบับุคคลภายนอก ต่อ

จากสัญญาเดิมทีหมดอายุ ดงันี 
 

โฉนดเลขที เนือที ระยะเวลาเช่า อตัราค่าเช่าต่อปี 

(ลา้นบาท) 

69315 5 ไร่  

96 ตารางวา 

3 ปี 

(1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2563) 

1.06 

 
 

 

 

 

 

 

 



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

หน้า  37 

เมือวนัที 12 กุมภาพันธ์ 2563 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีหนังสือแจ้งการต่ออายุ

สัญญาเช่าทีดินเพือการอตุสาหกรรม แปลง 12G-2,12G-3 เนือที 40 ไร่ และแปลง 12G-1/1,12G-4/1 เนือที 8 

ไร่ 2 งาน 85.83 ตารางวา ซึงจะหมดอายุในวนัที 30 สิงหาคม 2563 บริษัทได้มีการต่อสัญญาเช่าทีดิน

ดงักล่าวไปอีก 30 ปี เริมตงัแต่วนัที 31 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 30 สิงหาคม 2593 โดยมีค่าใช้จ่ายในการทาํ

สัญญาเช่าทีดินดงันี 

1. ค่าเช่าทีดินประจาํปีจ่ายล่วงหน้า (ตังแต่วนัที 31 สิงหาคม 2563 ถึงวนัที 30 สิงหาคม 2564) 

จาํนวน 13.53 ลา้นบาท 

2. หลกัประกนัสัญญาเช่าส่วนทีเป็นเงินสด จาํนวน 13.53 ลา้นบาท 

3. หลกัประกนัสัญญาเช่า ส่วนทีเป็นหนงัสือคาํประกนัธนาคารจาํนวน 13.53 ลา้นบาท 

4. ค่าบาํรุงรักษาสิงอาํนวยความสะดวก ประจาํเดือน กนัยายนถึงตุลาคม 2563 จาํนวน 0.10 ลา้น

บาท 
 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญาเช่า

ระยะยาว ดงันี 
 

รายการ จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

ไม่เกิน 1 ปี 5.76 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 25.06 

มากกวา่ 5 ปี 119.35 

รวม 150.17 

 

23. รายการบัญชีของบริษัทกับบุคคลทีเกยีวข้องกนั 

เมือวนัที 20 กนัยายน 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 5/2562 มีมติอนุมตัิซืออาคารชุด

จากกรรมการและบุคคลทีเกียวขอ้งกนักับกรรมการ เพือใช้เป็นทีพกัสําหรับกรรมการและผูบ้ริหาร เป็น

จาํนวนเงิน 9,900,000 บาท ซึงราคาซือเป็นไปตามมูลค่ายติุธรรมทีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 
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24. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน    

บริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจบรรจุภณัฑ์ ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม

ส่วนงานของบริษทัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 
 

รายการ 

จาํนวนเงิน (ลา้นบาท) 

2562 2561 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

รายไดจ้ากการขาย 2,617.68 4,252.74 6,870.42 2,632.50 5,137.27 7,769.77 

ตน้ทุนขาย (2,319.00) (3,946.78) (6,265.78) (2,462.89) (4,851.18) (7,314.07) 

ค่าใชจ่้ายในการขาย (51.18) (164.96) (216.14) (48.24) (175.69) (223.93) 

กาํไรจาํแนกตามส่วนงาน 247.50 141.00 388.50 121.37 110.40 231.77 

กาํไรสาํหรับปี   236.16   17.98 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,367.19   6,343.77 
 

25. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพ ตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 เพอืเป็น

สวสัดิการตลอดจนเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานเมือลาออกจากงานหรือครบอายุการทาํงาน (เกษียณ) ตาม

ระเบียบของบริษทั โดยพนกังานจ่ายสะสมส่วนหนึง และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหนึงในอตัราร้อยละ 3 

ของเงินเดือน ทงันีบริษทัไดแ้ต่งตงับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั เป็นผูจ้ดัการกองทุนเพือ

บริหารกองทุนดงักล่าว 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพในส่วนของบริษัททีจ่ายสําหรับพนักงาน และได้บันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีจาํนวน 5.76 ลา้น

บาท และ 5.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

26. การเปิดเผยข้อมูลเกยีวกบัเครืองมือทางการเงิน 

บริษทัมีขอ้มูลเกียวกบัเครืองมือทางการเงินทงัในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน 

ดงันี 

26.1 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 
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26.2 ความเสียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 

- ความเสียงจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา เกิดจากกรณีทีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน

สัญญา ซึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

- ความเสียงเกียวกบัการกระจุกตวัของสินเชือซึงเกิดขึนจากลูกหนีการคา้ บริษทัอาจจะไดรั้บ

เนืองจากบริษทัมีลูกหนีรายใหญ่จาํนวนนอ้ยรายแต่มีสัดส่วนทีสูง 

- สําหรับสินทรัพยท์างการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

ดงักล่าวไดห้ักสํารองต่าง ๆ แลว้เพือให้เป็นราคายุติธรรมโดยประมาณ โดยสํารองดงักล่าว

ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสียงทีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสัญญา 
 

26.3 ความเสียงเกียวกบัอตัราดอกเบียของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน 

ความเสียงทีจะเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ซึงอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่

บริษทัในงวดปัจจุบนัและงวดต่อ ๆ ไป บริษทัคาดว่าจะสามารถบริหารความเสียงทีอาจเกิดขึนได ้

เนืองจากบริษทัไดมี้การวางแผนและติดตามสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา 
 

26.4 มูลค่ายตุิธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

บริษทัใช้วิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปนี ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือ

ทางการเงิน 

- สินทรัพยท์างการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ 

- หนีสินทางการเงิน แสดงราคาตามบญัชี ซึงเท่ากบัราคายติุธรรมโดยประมาณ โดยเงินกูย้ืมมี

อตัราดอกเบียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบียในตลาด 
 

26.5 การป้องกนัความเสียงของรายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทได้ทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่วน เพือบริหารความเสียง

เกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสิน ทีเกิดจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
 

27. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเนือง การดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม และรักษาอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น

ไม่ใหเ้กินขอ้กาํหนดของสัญญาเงินกูย้มื 

บริษทัมีอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ดงันี 
 

รายการ 2562 2561 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 1.41 : 1 1.67 : 1 
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28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทัไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงานจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบัญชี เพือป้องกันความเสียงของการเปลียนแปลงใน

อตัราแลกเปลียน มีรายละเอียดดงันี 

28.1 สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีทาํใหม่   
 

 (หน่วย : ลา้น) 

รายการ อตัราแลกเปลียน 

ณ วนัส่งมอบ 

กาํหนดวนัส่งมอบ 

สัญญาซือเงินตราต่างประเทศ   

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   

1.150 30.5801 บาท  กรกฎาคม 2563 

 29.6000 – 29.7002 บาท  มกราคม 2564 

 ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ   

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   

35.900 29.8767 – 30.8138 บาท  กรกฎาคม 2563 

 30.9726 – 31.1218 บาท  สิงหาคม 2563 

 ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

 เยนญีปุ่น   

290.000 0.2807 – 0.2865 บาท  มกราคม 2564 

 0.2905 – 0.2916 บาท  กุมภาพนัธ์ 2564 

 ต่อเยนญีปุ่ น  
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28.2 สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีต่ออายจุากสัญญาเดิม   

(หน่วย : ลา้น) 

รายการ 
อตัราแลกเปลียน 

ณ วนัส่งมอบ 
กาํหนดวนัส่งมอบ 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ   

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   

3.900 30.4510 – 30.8430 บาท  กรกฎาคม 2563 

 30.5924 บาท  สิงหาคม 2563 

 ต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

เยนญีปุ่ น   

40.000 0.2863 บาท  มกราคม 2564 

 ต่อเยนญีปุ่ น  

   

 

29. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ใหม่เพือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน

หรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัตอ่ไปนี 

 

รายการ จาํนวนเงิน (บาท) 

ตามทีจดัประเภทใหม่ ตามทีรายงานไวเ้ดิม 

งบแสดงฐานะการเงิน   

 สินทรัพย ์   

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 1,054,037,317 1,053,117,864 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอืนๆ   

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าอะไหล่ 595,728 -- 

 อืนๆ 5,758,354 7,148,268 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,684,258 2,809,525 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน   

 ลูกหนีกรมศุลกากร 9,268,790 7,498,907 

 อืนๆ 2,149,492 3,919,375 
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รายการ จาํนวนเงิน (บาท) 

ตามทีจดัประเภทใหม่ ตามทีรายงานไวเ้ดิม 

งบกระแสเงินสด   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

รายการปรับกระทบกาํไรสาํหรับปีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการ

ดาํเนินงาน : 

  

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจาํหน่าย 1,430,135 1,454,868 

รายไดอื้นเพมิขนึจากการตดัจาํหน่ายเจา้หนีทรัพยสิ์น (1,216,699) -- 

รายไดอื้นเพิมขึนจากการตดัจาํหน่ายเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (2,384,497) -- 

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์าํเนินงาน

(เพิมขนึ)ลดลง : 

  

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (72,604,593) (71,685,140) 

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 2,213,758 1,419,572 

การเปลียนแปลงในส่วนประกอบของหนีสินดาํเนินงาน   

(เพิมขนึ)ลดลง : 

  

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 79,271,491 76,886,994 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   

จ่ายเงินซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,033,651) (1,183,651) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

จ่ายชาํระเจา้หนีทรัพยสิ์น (14,173,987) (15,390,686) 

 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัแลว้ เมือวนัที 19 กุมภาพนัธ์ 2563 

 


