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ข้อมูลบริษัท

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

ทะเบียนเลขที่  0107536000242 

สำ�นักง�นใหญ่ โรงง�นก�ญจนบุรี 

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำ�บลวังขน�ย อำ�เภอท่�ม่วง 
จังหวัดก�ญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 0-3461-5800   

โรงง�นปร�จีนบุรี

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำ�บลบ่อทอง
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปร�จีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 0-3728-4800  

สำ�นักง�นกรุงเทพฯ

ชั้น 15 อ�ค�รเอสซีจี 100 ปี  เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบ�งซื่อ  เขตบ�งซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 

โทรศัพท์ : 0-2586-4500  

ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำ�หน่�ยกระด�ษคร�ฟท์สำ�หรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระด�ษลูกฟูก

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก

ทุนจดทะเบียน 100,000,000   บ�ท    ทุนชำ�ระแล้ว     100,000,000  บ�ท
หุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว   10,000,000  หุ้น มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้หุ้นละ    10   บ�ท
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว          - ไม่มี -       

ทุนจดทะเบียนในปีปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียน 3,582,537,210   บ�ท    ทุนชำ�ระแล้ว   3,582,537,210  บ�ท
หุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว   358,253,721   หุ้น มูลค่�หุ้นที่ตร�ไว้้หุ้นละ      10  บ�ท
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่�ยและชำ�ระแล้ว          - ไม่มี -       

ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษัทเข้�ไปถือหุ้นเกินกว่�ร้อยละ 50)  - ไม่มี -

ข้อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้�ไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10) - ไม่มี -
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น�ยทะเบียนหุ้น

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

ชั้น 7  อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชด�ภิเษก 

แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมห�นคร 10400 

โทรศัพท์ : 0-2009-9000   โทรส�ร : 0-2009-9992

ผู้สอบบัญชี 

น�ยไวโรจน์ จินด�มณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 3565) หรือ

น�งส�วธัญลักษณ์ เกตุแก้ว  (ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 8179) หรือ

น�งส�วดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ      (ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 10235)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ท�วเวอร์ 

1 ถนนส�ทรใต้ แขวงย�นน�ว� เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2677-2000   โทรส�ร : 0-2677-2222

ที่ปรึกษ�กฎหม�ย  

บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำากัด 

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบ�งซื่อ เขตบ�งซื่อ กรุงเทพมห�นคร 10800

โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888 

โทรส�ร : 0-2586-2976, 0-2586-2977
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สารจากคณะกรรมการ
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" บริษัทมีกำ�ไรสำ�หรับปี 509 ล้�นบ�ท

เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จ�กปีก่อน โดยมีปัจจัย

สำ�คัญจ�กก�รเพิ่มประสิทธิภ�พด้�นก�ร

ผลิตและลดต้นทุนด้�นต่�ง ๆ " 

เศรษฐกิจในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเติบโต 
อย่�งต่อเนื่องและแข็งแกร่งกว่�ภูมิภ�คอ่ืน ๆ ขณะท่ี 
เศรษฐกจิโลกยงัคงเผชญิกบัคว�มท้�ท�ยจ�กปัจจยัต่�ง ๆ 
อ�ท ิสงคร�มก�รค้�ระหว่�งประเทศสหรฐัอเมรกิ�และจนี 
คว�มผันผวนของร�ค�นำ้�มันในตล�ดโลก ตล�ดทุน และ
อัตร�ก�รแลกเปลี่ยน 
อตุส�หกรรมบรรจุภณัฑ์ในภมูภิ�คเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 
ยงัคงเตบิโตได้อย่�งเข้มแขง็ ในปี 2562 จ�กก�รส่งออกสนิค้� 
และบริก�ร รวมท้ังก�รปรับเปลี่ยนด้�นประช�กรศ�สตร์ 
ซึ่งมีสัดส่วนของวัยทำ�ง�นที่มีกำ�ลังซื้อเพิ่มข้ึน และวิถีก�ร 
ดำ�เนินชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้มีคว�ม
ต้องก�รบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นต�มปัจจัยและพฤติกรรม 
ก�รบริโภค อีกทัง้ปัจจยัด้�นอตุส�หกรรม อ�ท ิก�รขย�ยตวั 
ของอุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศเวียดน�ม และอตุส�หกรรมอ�ห�รและเครือ่งดืม่ และ 
อตุส�หกรรมรองเท้�และสิง่ทอ ในประเทศอนิโดนเีซยี ซ่ึง 
อตุส�หกรรมเหล่�น้ียงัคงมแีนวโน้มเติบโตจ�กก�รเป็นท่ีตัง้ 
ฐ�นผลิตใหม่ ซึ่งส่งผลให้คว�มต้องก�รบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 
อย่�งต่อเนือ่งในภมูภิ�ค ในส่วนของอตุส�หกรรมบรรจภุณัฑ์
ภ�ยในประเทศไทยในปี 2562 มกี�รขย�ยตวัเลก็น้อย จ�กก�ร
เตบิโตของอตุส�หกรรมอ�ห�รและเครือ่งดืม่ ธุรกจิอคีอมเมิร์ซ
(E-Commerce) รวมถงึคว�มต้องก�รใช้บรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นมติร 
ต่อส่ิงแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภ�คก�รส่งออกชะลอตัว 
ลงเนื่องจ�กสงคร�มก�รค้�ที่ยืดเย้ือและก�รแข็งค่�ของ
เงินบ�ท ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ย
รวม 6,481 ล้�นบ�ท ลดลงร้อยละ 7 เนือ่งจ�กปรมิ�ณข�ย
และร�ค�ข�ยลดลงจ�กปีก่อน อย่�งไรก็ต�มบริษัทมีกำ�ไร
สำ�หรับปี 509 ล้�นบ�ท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 70 จ�กปีก่อน โดยมี
ปัจจัยสำ�คัญจ�กก�รเพิ่มประสิทธิภ�พด้�นก�รผลิตและ
ลดต้นทุนด้�นต่�ง ๆ เช่น ก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิต 
ทำ�ให้ลดก�รใช้พลงัง�นไฟฟ้�ได้ และก�รเพิม่ประสิทธภิ�พ 
ในก�รเลอืกใช้วตัถดุบิเพือ่ก�รผลติทีห่ล�กหล�ยขึน้ เป็นต้น
บริษัทยังคงดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รเพิ่มประสิทธิภ�พภ�ยใน 
องค์กรเพือ่ปรบัตวัรบัก�รเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ มุง่เน้นทีจ่ะ 
ปรบัปรงุส�ยผลิตภณัฑ์ และขัน้ตอนต่�ง ๆ ในกระบวนก�ร

ผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถท�งก�รแข่งขันตลอด 
ท้ังห่วงโซ่อุปท�น และให้คว�มสำ�คัญกับก�รใช้ทรัพย�กร 
อย่�งคุม้ค่�ภ�ยใต้แนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีน หรอื Circular 
Economy ด้วยก�รเริม่ต้นว�งแผน ก�รออกแบบ ก�รผลติ 
ก�รขนส่ง ก�รใช้ง�นไปจนถึงก�รหมุนเวียนนำ�ทรัพย�กร
เดิมกลับม�ใช้ใหม่ให้ได้ม�กที่สุด และใช้ทรัพย�กรใหม่ให้
น้อยที่สุดด้วยหลักก�ร ผลิต ใช้ และวนกลับ รวมถึงดูแล
คว�มปลอดภยัในสถ�นประกอบก�รให้พนกัง�นและคูธ่รุกจิ
ทกุคนทำ�ง�นในสภ�พแวดล้อมท่ีปลอดภยัและมสีขุอน�มยั
ทีด่ ีม�ประยกุต์ใช้เพือ่ปรบัปรงุก�รทำ�ง�น โดยบรษิทัเชือ่มัน่
ในคุณค่�ของพนักง�นทุกระดับ และให้คว�มสำ�คัญในก�ร
พัฒน�พนักง�น สนับสนุนให้มีก�รเรียนรู้ ทั้งภ�คทฤษฎี
โดยก�รฝึกอบรมให้คว�มรู ้และภ�คปฏบิตัโิดยก�รปฏิบตัิ
กจิกรรมเพือ่สงัคม อนัเป็นก�รเตรยีมคว�มพร้อม เพ่ือรองรบั
ก�รเปลีย่นแปลงและสร้�งโอก�สในอน�คต  
นอกจ�กนีบ้ริษัทยังให้ก�รสนบัสนนุก�รพฒัน�คุณภ�พชีวติ
ของชุมชนรอบโรงง�นให้อยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข อ�ทิ
เปิดโอก�สให้ชุมชนรอบโรงง�น และหน่วยง�นร�ชก�ร
เข้�เยี่ยมชมกระบวนก�รผลิต และก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม
ของโรงง�น ก�รมอบทุนก�รศึกษ�เพื่อสนับสนุนเย�วชน
ในชุมชนที่เรียนดี ให้ได้มีโอก�สเรียนต่อเนื่อง สนับสนุน
โครงก�รด้�นกีฬ�และสุขภ�พ และคว�มปลอดภัย ด้�น
ส�ธ�รณกศุล และส่งเสรมิอ�ชพีให้ชุมชนและผูป้ระกอบก�ร
วสิ�หกจิให้มีร�ยได้บนพ้ืนฐ�นอ�ชีพและทรพัย�กรธรรมช�ติ
ในพื้นที่ เพื่อพัฒน�สังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่�งยั่งยืน
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กรุงเทพมห�นคร

วันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2563

น�ยวิช�ญ จิตร์ภักดี   น�ยประกอบ พิกุลก�นตเลิศ

ประธ�นกรรมก�ร    กรรมก�รผู้จัดก�ร

คณะกรรมก�รบรษัิทขอขอบคณุท่�นผูถ้อืหุน้ และผูเ้ก่ียวข้อง 
ทกุฝ่�ยทีส่นับสนนุก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทด้วยดเีสมอม� 
และขอให้เชื่อม่ันว่�บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒน�องค์กร
ให้ประสบคว�มสำ�เร็จ คำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�

เป็นสำ�คัญ ผ่�นนวัตกรรมสินค้� บริก�ร และโซลูชั่น 
ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็ง 
ให้ธุรกิจเติบโตอย่�งยัง่ยนืต่อไป
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

2562 2561 2560 2559 2558
งบกำ�ไรข�ดทุน 

ร�ยได้รวม 6,523 6,982 6,373 5,752 5,431

ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย 5,941 6,625 5,874 5,306 4,964

EBITDA 1,215 966 1,047 958 907

กำ�ไรสำ�หรับป ี 509 300 436 417 426

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 

สินทรัพย์ 7,641 7,514 7,528 7,042 7,371

หนี้สิน 697 861 893 592 1,087

ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,944 6,653 6,635 6,450 6,284

หุ้น 

จำ�นวนหุ้นที่ออก                      (ล้�นหุ้น) 358.25 358.25 358.25 358.25 358.25

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น                  (บ�ท) 19.38 18.57 18.52 18.00 17.54

กำ�ไรต่อหุ้น                              (บ�ท) 1.42 0.84 1.22 1.16 1.19

เงินปันผลจ่�ยต่อหุ้น                    (บ�ท) 4.00* 0.60  0.75 0.70 0.70

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน 

อัตร�เงินปันผลต่อกำ�ไรสำ�หรับปี         (%) 281.7*  71.7 61.7 60.2 58.8

อัตร�กำ�ไรสำ�หรับปีต่อร�ยได้จ�กก�รข�ย (%) 7.9 4.3 6.9 7.3 7.9

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์           (%) 6.7 4.0 6.0 5.8 5.9

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   (%) 7.3 4.5 6.7 6.5 6.8

*เสนอขออนุมัติ

หน่วย : ล้านบาท

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ผังการบริหารงาน

ณ วันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2563

01
นายวิชาญ  จิตร์ภักดี
ประธานกรรมการ

02
นายแสงชัย  วิริยะอำาไพวงศ์
รองประธานกรรมการ

03 
นายสุรชา  อุดมศักดิ์
กรรมการ

05
นายประกอบ  พิกุลกานตเลิศ
กรรมการผู้จัดการ

04
นายเอกราช  นิโรจน์
กรรมการ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

คณะกรรมการบริษัท
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1. นายประกอบ      พิกุลกานตเลิศ      ผู้อำานวยการโรงงานปราจีนบุรี

2. นางนภาพร      กาญจนทวีวัฒน์       ผู้อำานวยการสายงานการตลาด

3. นางสาวเมธินันท์    โลกิตสถาพร      ผู้อำานวยการสายงานบัญชี และการเงิน

4. นายวิจัย                 หอมศักดิ์มงคล      ผู้จัดการโรงงานท่าม่วง

คณะจัดการของบริษัท



ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562 

 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ผลก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจ
ปี 2562 ร�ยได้จ�กก�รข�ยรวม 6,481 ล้�นบ�ท ลดลง 
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน จ�กปริม�ณก�รข�ยและ 
ร�ค�ข�ยทีล่ดลง ในขณะท่ี EBITDA เท่�กบั 1,215 ล้�นบ�ท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำ�ไรสำ�หรับ 
ปี 2562 เท่�กบั 509 ล้�นบ�ท เพิม่ขึน้ร้อยละ 70 เมือ่เทยีบ
กบัปีก่อน โดยเพิม่ประสทิธิภ�พด้�นก�รผลติ เช่น ปรบัปรงุ
กระบวนก�รผลติทำ�ให้ส�ม�รถลดก�รใช้เยือ่กระด�ษลงได้ 
ปรบัปรงุกระบวนก�รเตรยีมเยือ่รไีซเคลิเพือ่ลดก�รใช้พลงัง�น 
ไฟฟ้�และไอนำ�้ นอกจ�กนีย้งัลดต้นทนุ โดยก�รเลอืกใช้วตัถดุบิ 
ก�รปรับสัดส่วนก�รใช้วัตถุดิบให้เหม�ะสมกับเครื่องจักร 
ขณะเดยีวกนั บรษิทัยงัคงมุง่เน้นก�รผลิตกระด�ษท่ีมีคณุภ�พ 
และตอบโจทย์ลูกค้�ตลอดม�

ก�รตล�ดและก�รแข่งขัน
ปี 2562 คว�มต้องก�รใช้กระด�ษบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 
ยังคงเติบโต ขย�ยตัวร้อยละ 2.5 ซ่ึงเป็นไปในอัตร�ท่ีใกล้เคียง 
กับก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ เป็นผลม�จ�ก 
ก�รเติบโตของอุตส�หกรรมอ�ห�รและเครื่องดื่ม ธุรกิจ 
อีคอมเมิร์ซ ขณะท่ีภ�คก�รส่งออกชะลอตัวจ�กผลกระทบ 
สงคร�มก�รค้�ระหว่�งสหรัฐอเมริก�และจีน ซ่ึงผู้ผลิตกระด�ษ 
บรรจุภัณฑ์ในประเทศต้องเร่งพัฒน�ประสิทธิภ�พภ�ยในองค์กร 
และพัฒน�สินค้�และบริก�รให้ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้� 
อย่�งไรก็ต�มปริม�ณก�รส่งออกกระด�ษบรรจุภัณฑ์ใน 
ภูมิภ�คเอเชียยังคงเติบโตอย่�งต่อเนื่องต�มคว�มต้องก�ร 
โดยเฉพ�ะก�รส่งออกกระด�ษไปประเทศจีน ม�เลเซีย 
และเมียนม� แต่สถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันในตล�ดภูมิภ�ค
ปรับตัวสูงข้ึนจ�กก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิตของผู้ผลิตร�ยหลัก
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ด้านทรัพยากรบุคคล
บริษัทให้คว�มสำ�คัญในเร่ืองก�รบริห�รจัดก�รด้�นสวัสดิก�ร 
และแรงง�นสัมพันธ์ม�อย่�งต่อเน่ือง ส่งผลให้โรงง�นก�ญจนบุรี 
ได้รับร�งวัล “สถ�นประกอบกิจก�รดีเด่นด้�นแรงง�นสัมพันธ์ 
และสวัสดิก�รแรงง�น” จ�กกระทรวงแรงง�น ต่อเน่ืองเป็น 
ปีที่ 13 สะท้อนถึงก�รปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต�มหลักก�ร 
พื้นฐ�นในก�รบริห�รง�นบุคคลเรื่องแรงง�นสัมพันธ์และ
บริห�รสวัสดิก�ร ตั้งแต่ฝ่�ยจัดก�รจนถึงหัวหน้�ง�นอย่�ง 
ต่อเน่ือง
สำ�หรับก�รพัฒน�พนักง�นเพ่ือให้มีคว�มรู้ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ี 
และทำ�ก�รปรับปรุงง�นท่ีรับผิดชอบอย่�งต่อเน่ือง โดยผ่�นก�ร 
ทำ�ข้อเสนอแนะ, Small Group, Individual Project ฯลฯ 
ซ่ึงดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ืองภ�ยในโรงง�นท้ังสองแห่ง ส่งผล 
ให้เห็นเด่นชัดจ�ก Small Group โรงง�นปร�จีนบุรี ได้รับ 
ร�งวัล Thailand Quality Prize ปี 2562 ระดับ Silver 
ประเภท Support QCC Prize จ�กสม�คมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น) และ Small Group อีกกลุ่มหนึ่งได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นตัวแทนของกลุ่มระดับยอดเย่ียม จ�กสม�คมส่งเสริม 
คุณภ�พแห่งประเทศไทย ไปร่วมนำ�เสนอผลง�นในง�น 
มหกรรมคุณภ�พน�น�ช�ติ APQO – 2019 (Asia Pacific 
Quality Organization) ณ บ�หลี ประเทศอินโดนีเซีย 
และได้รับร�งวัล 3 Stars เป็นต้น

ก�รพัฒน�องค์กร
ด้านธุรกิจ
ในปี 2562 บริษัทดำ�เนินกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น โดยเน้น
ก�รบริห�รจัดก�รต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รผลิตให้สูงข้ึน 
นำ�เสนอสินค้�ท่ีเพ่ิมมูลค่�ให้แก่ลูกค้� บริห�รเงินทุนหมุนเวียน 
ให้อยู่ในระดับท่ีเหม�ะสมกับธุรกิจ และควบคุมค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ 
บริห�รทรัพย�กรท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภ�พม�กท่ีสุด สร้�งก�ร 
มีส่วนร่วมและพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�น เพ่ือตอบโจทย์ 
เป้�หม�ยขององค์กร
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1. ด้�นเศรษฐกิจ

1.1 โครงการสนับสนุนเศษเส้นเทปต่อม้วนกระดาษท่ีผ่าน
การใช้งานแล้ว ให้ชุมชนตำาบลวังขนาย
บริษัทได้มอบเศษเส้นเทปต่อม้วนกระด�ษท่ีผ่�นก�รใช้ง�นแล้ว
ให้ชุมชนนำ�ไปส�นเป็นผลิตภัณฑ์ และจัดห�วิทย�กรด้�น 
ก�รส่งเสริมอ�ชีพม�ฝึกสอนชุมชน ผู้ท่ีสนใจด้�นก�รจักส�น 
และส่งเสริมเร่ืองก�รออกแบบพัฒน�ผลิตภัณฑ์ เพ่ือต่อยอด 
และเพิ่มมูลค่�สินค้� นอกจ�กนี้บริษัทยังได้รับซื้อผลิตภัณฑ ์
จ�กกลุ่มชุมชนไว้ใช้ในกิจกรรมต่�ง ๆ ของบริษัท เช่น กระเช้� 
ของขวัญ ตะกร้�สินค้�และของที่ระลึก เป็นต้น

โรงง�นก�ญจนบุรี

บริษัทดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับก�รดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยดำ�เนินกิจกรรมและโครงก�รต่�ง ๆ ท้ังในด้�นเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม คว�มปลอดภัย ก�รส่ือส�ร และก�รกีฬ�ม�อย่�งต่อเน่ือง เพ่ือสร้�งคว�มเช่ือม่ันให้กับชุมชนและก�รอยู่ 
ร่วมกันอย่�งย่ังยืนกับชุมชนรอบโรงง�น โดยก�รมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถ่ินอย่�งใกล้ชิด ผ่�นโครงก�รต่�ง ๆ ในปี 2562 
สรุปได้ดังนี้  

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 โครงการสนับสนุนรายได้ชุมชน
บริษัทนำ�กลุ่มวิส�หกิจชุมชนรอบโรงง�นในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปร่วมจำ�หน่�ยในง�น Green Market 
สำ�นักง�นใหญ่เอสซีจี บ�งซื่อ จำ�นวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒน�อ�ชีพบ้�นวังขน�ย กลุ่มวิส�หกิจชุมชนตำ�บลบ้�นใหม่
กลุ่มสตรีพัฒน�อ�ชีพบ้�นทุ่งทอง และกลุ่มพัฒน�อ�ชีพตำ�บลวังศ�ล� เพ่ือประช�สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเสริม
ร�ยได้ให้แก่ชุมชน 

2. ด้�นสังคม

2.1 โครงการทุนการศึกษาชุมชนและโรงเรียน
รอบโรงงาน
บริษัทสนับสนุนทุนก�รศึกษ�แก่เย�วชนในชุมชน
และโรงเรียนบริเวณรอบโรงง�น รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
364,000 บ�ท ซ่ึงจัดเป็นประจำ�ทุกปีเพ่ือสนับสนุน 
ก�รศึกษ�ของเย�วชน ซ่ึงเป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน� 
ประเทศช�ติในอน�คต 

2.2 มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา 
โรงเรียนในพื้นที่  
บริษัทมอบอุปกรณ์ก�รเรียนและอุปกรณ์กีฬ�แก่
โรงเรียนในพื้นที่ จำ�นวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนวัดวังขน�ย โรงเรียนบ้�นหนองต�บ่ง โรงเรียน
วัดวังศ�ล� และโรงเรียนบ้�นมะกอกหมู่ รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 180,000 บ�ท ซึ่งจัดม�อย่�งต่อเนื่องทุกปี

2.3 โครงการทอดกฐินและผ้าป่าวัดในชุมชนรอบ
โรงงาน  
บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้�ภ�พทอดกฐินวัดวังขน�ย 
ท�ยิก�ร�ม โดยมีผู้บริห�ร พนักง�น คู่ธุรกิจและชุมชน 
เข้�ร่วมกิจกรรม และร่วมทอดผ้�ป่� จำ�นวน 10 วัด 
ได้แก่ วัดตล�ดสำ�รอง วัดหนองสำ�รอง วัดศรีโลหะ 
วัดต้นลำ�ไย วัดบ้�นใหม่ วัดหนองเสือ วัดชุกพี้ 
วัดวังศ�ล� วัดท่�ตะคร้อ และวัดโพธิ์เลี้ยว 
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3. ด้�นสิ่งแวดล้อม

2.4 โครงการปันโอกาสวาดอนาคต 
บริษัทสนับสนุนให้พนักง�นเข้�ร่วมพัฒน�ชุมชน 
และสังคมภ�ยใต้โครงก�รปันโอก�สว�ดอน�คต 
ของเอสซีจี ปีท่ี 13 ปี 2562 โดยมีโครงก�รผ่�น 
ก�รคัดเลือกและดำ�เนินก�ร จำ�นวน 5 โครงก�ร
ประกอบดว้ย โครงก�รตู้อบแผงโซล่�เซลล์ชมุชน 
บ้�นหนองสะแก โครงก�รไฟสน�มกีฬ�โรงเรียน 
บ้�นร�งสะเด� โครงก�รสน�มเด็กเล่นโรงเรียน 
บ้�นหนองต�บ่ง โครงก�รห้องซ้อมดนตรีไทย 
โรงเรียนวัดศรีโลหะร�ษฎร์บำ�รุง และโครงก�ร
อ่�งล้�งมือล้�งหน้�แปรงฟันเพื่อน้องโรงเรียน 
วัดชุกพี้

2.5 โครงการสนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็ก
บริษัทสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียน 
ชุมชน และหน่วยง�นร�ชก�รในพ้ืนท่ี จำ�นวน 13 แห่ง 
เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติม�อย่�งต่อเนื่อง

2.6 โครงการประเพณีท้องถิ่น 
บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมชนต�ม
โอก�สต่�ง ๆ เช่น ปีใหม่ ลอยกระทง สงกร�นต์ แห่เทียน
เข้�พรรษ� ฯลฯ

3.1 โครงการปลูกป่า
บริษัทร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน  
ผู้นำ�ชุมชน และช�วบ้�นในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม 
ปลูกป่�ชุมชน ณ ป่�ชุมชนบ้�นใหม่ โดยมี 
น�ยอำ�เภอท่�ม่วง หน่วยง�นร�ชก�ร ชุมชน 
ตำ�บลบ้�นใหม่ มณฑลทห�รบกท่ี 17 กลุ่ม 
จิตอ�ส�ตำ�บลวังขน�ย และบริษัทเครือข่�ย 
สิ่งแวดล้อมเข้�ร่วมกิจกรรม โดยร่วมปลูก
ต้นไม้ จำ�นวน 1,720 ต้น เพื่อรักษ�ระบบ
นิเวศของผืนป่�ให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์ม�ก 
ย่ิงข้ึน และเพ่ิมคว�มหล�กหล�ยท�งพันธ์ุพืช
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4. ด้�นคว�มปลอดภัย

3.2 กิจกรรม Green Academy ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
บริษัทจัดกิจกรรม Green Academy ค่�ยเย�วชนรุ่นใหม่ 
ใส่ใจสิง่แวดล้อม โดยนำ�นักเรียนโรงเรียนท่�ม่วงร�ษฎร์บำ�รงุ 
คณะคร ูและผูน้ำ�ชมุชนรอบโรงง�น จำ�นวน 100 คน ร่วมกัน
สร้�งฝ�ยชะลอนำ�้ จำ�นวน 9 ฝ�ย ณ ป่�ชมุชนตำ�บลบ้�นใหม่ 
ซึ่งเป็นป่�ชุมชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อสร้�งคว�ม
สมบูรณ์ของผืนป่�และดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

3.3 โครงการกระดาษคืนถิ่น   
บริษัทได้เชิญชวนหน่วยง�นร�ชก�รและสถ�นศึกษ�ใน
จังหวัดก�ญจนบุรี นำ�กระด�ษที่ใช้แล้วในหน่วยง�นม� 
แลกเปลีย่นเป็นกระด�ษถ่�ยเอกส�รใหม่ เพือ่นำ�ไปใช้ใน 
หน่วยง�น โดยในปี 2562 มีหน่วยง�นร�ชก�รและสถ�น
ศกึษ�ในจังหวดัก�ญจนบรุ ีนำ�กระด�ษม�เข้�ร่วมโครงก�ร 
จำ�นวน 21 แห่ง รวมนำ�้หนกักระด�ษ 23 ตนั

4.1 โครงการสนับสนุนแผงกั้น
จราจรและกรวยจราจร
บริษัทสนับสนุนแผงกั้นจร�จรและ
กรวยจร�จรให้แก่หน่วยง�นร�ชก�ร 
4 แห่ง ประกอบด้วย เทศบ�ลตำ�บล
วังศ�ล� องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล
ทุ่งทอง องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล
แสนตอ และองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล 
ท่�ม่วง เพ่ือส่งเสริมด้�นคว�มปลอดภัย
ในชุมชน  
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5. ด้�นก�รสื่อส�ร

5.1 โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน 
(Open House)  
บริษัทจัดโครงก�รเปิดบ้�นต้อนรับชุมชน (Open 
House) อย่�งต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 9 เพ่ือให้ชุมชน 
สถ�นศึกษ� หน่วยง�นร�ชก�ร ส่ือมวลชน และ 
ผู้ท่ีสนใจได้เข้�เย่ียมชมโรงง�น ส่ือส�รด้�นก�ร 
จัดก�รส่ิงแวดล้อม ชมกระบวนก�รผลิตและก�ร 
ดำ�เนินง�นด้�น CSR ของบริษัท รวมท้ังส่ือส�ร
ถึงก�รดูแลด้�นคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�น
ภ�ยในโรงง�น ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรม 
จำ�นวน 24 ครั้ง จำ�นวนผู้เยี่ยมชม 1,139 คน 

5.2 โครงการประชุมการมีส่วนร่วมหน่วย
ผลิตไอนำ้าและไฟฟ้า (ไตรภาคี) 
บรษิทัจดัประชมุคณะกรรมก�รก�รมส่ีวนร่วม 
โครงก�รหน่วยผลิตไอนำ้�และไฟฟ้� (ไตรภ�คี) 
ปีละ 2 ครั้ง ท่ีโรงง�น เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
คว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท 
โดยมตีวัแทนจ�ก 3 หน่วยง�นเข้�ร่วมประชมุ 
ประกอบด้วยตวัแทนหน่วยง�นภ�ครัฐ ตัวแทน 
ภ�คประช�ชน และภ�คโรงง�น  

5.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
เทศบาล อบต. จังหวัดสัญจร 
บริษัทเข้�ร่วมกิจกรรมกับหน่วยง�นร�ชก�ร 
และให้คว�มรู้เรื่องก�รคัดแยกขยะ พร้อมทั้ง 
เผยแพร่ประช�สัมพันธ์กิจกรรม CSR ของบริษัท  

5.4 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
(Road Show) 
บริษัทจัดกิจกรรม Road show เพื่อเป็นก�ร 
เผยแพร่ประช�สัมพันธ์กิจกรรมต่�ง ๆ ของ 
บริษัท ให้แก่บุคคลในชุมชนที่ไม่ได้เข้�ม�
เยี่ยมชมโรงง�นในโครงก�ร Open House 
โดยนำ�สื่อวีดิทัศน์แนะนำ�บริษัทไปเผยแพร่ใน
ชุมชนพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจ�กชุมชน 
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6. ด้�นกีฬ�และสุขภ�พ

6.1 โครงการฟุตบอลไทยเคนเปเปอร์เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี  
บริษัทจัดกิจกรรมโครงก�รฟุตบอลไทยเคนเปเปอร์ ยูธคัพ 2019 โดยเปิดโอก�สให้เย�วชนในพื้นที่ 12 ตำ�บล ร่วมส่ง 
ทีมแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยจ�กผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดก�ญจนบุรี เพื่อเป็นก�รสนับสนุนให้เย�วชนในพื้นที่ได้ฝึกทักษะ
ด้�นกีฬ� ใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ ห่�งไกลจ�กย�เสพติด

6.2 โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและ
สามัคคี   
บริษัทนำ�พนักง�นเข้�ร่วมกิจกรรมกีฬ�สัมพันธ์ 
เพ่ือสุขภ�พและส�มัคคี ระหว่�งพนักง�นบริษัท 
กับสำ�นักง�นอุตส�หกรรมจังหวัดร�ชบุรี และ 
ก�ญจนบุรี ณ สน�มกีฬ� เอสซีจี โรงง�นบ้�นโป่ง 
โดยร่วมแข่งขันกีฬ�ชนิดต่�ง ๆ เพ่ือเป็นก�รสร้�ง 
คว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�ง หน่วยง�นร�ชก�ร 
กับผู้ประกอบก�ร และส่งเสริมให้บุคล�กร
เห็นถึงคว�มสำ�คัญในก�รออกกำ�ลังก�ย

6.3 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่   
บริษัทร่วมกับโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ 
9 ตำ�บล จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ดูแล 
สุขภ�พคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมดังน้ี ตรวจ 
คัดกรองโรคเบ้ืองต้น ตรวจวัดส�ยต�ประกอบ 
แว่นให้ผู้สูงอ�ยุในชุมชน จำ�นวน 544 คน 
และแพทย์ให้คำ�แนะนำ�ก�รดูแลสุขภ�พให้
กับชุมชน 
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โรงง�นก�ญจนบุรี : ร�งวัลที่ได้รับในปี 2562 

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณวิจัย หอมศักด์ิมงคล ผู้จัดก�รโรงง�น เข้�รับร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2562 ประเภทคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
จ�กพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 
โดยมีสถ�นประกอบก�รธุรกิจในภ�คอุตส�หกรรมร่วมรับร�งวัล จำ�นวน 68 แห่ง จ�กผู้สมัคร 222 แห่งทั่วประเทศ

- รางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2019 
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัทได้รับร�งวัล CSR-DIW Continuous  Award 2019 
จ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม ซึ่งเป็นร�งวัลรับรอง
ม�ตรฐ�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงง�น
อุตส�หกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ม�ตรฐ�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมที่โรงง�นมีให้แก่
ชุมชนในพื้นที่อย่�งต่อเนื่อง

- รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ประจำาปี 2562 (ติดต่อกันเป็นปีที่ 13) 
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โรงง�นปร�จีนบุรี

1. ด้�นเศรษฐกิจ

1.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให ้
กับกลุ่มสตรี หมู่ที่ 6 ตำาบลบ่อทอง ในการทำา
ดอกไม้ประดิษฐ์ในพิธี 
บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมอ�ชีพให้กับกลุ่มสตรี 
หมู่ 6 ตำ�บลบ่อทอง ทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์ในพิธี (พวงหรีด 
-ดอกไม้จันทน์) โดยท�งโรงง�นได้จัดวิทย�กรและจัดก�ร 
ฝึกอบรมอ�ชีพ รวมท้ังสนับสนุนวัสดุ อ�ทิ กระด�ษ  
Reject เศษเส้นเทปต่อม้วนกระด�ษ  เพ่ือนำ�คว�มรู้
และวัสดุไปต่อยอดสร้�งร�ยได้ให้กับชุมชน

1.2 โครงการสนับสนุนชุมชนให้นำาสินค้าไป
จำาหน่ายที่ตลาด Green Market 
บริษัทนำ�ตัวแทนชุมชน ม�ร่วมจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
ของชุมชนในง�น Green Market สำ�นักง�นใหญ่  
เอสซีจี บ�งซ่ือ เพ่ือเป็นก�รประช�สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
ของชุมชนและเสริมร�ยได้ให้กับชุมชน 

1.3 โครงการวิสาหกิจชุมชน ตำาบลบ่อทอง 
บริษัทสนับสนุนโครงก�รวิส�หกิจชุมชน ตำ�บลบ่อทอง
ซ่ึงเป็นโครงก�รต่อยอดจ�กก�รสอนจักส�น ผลิตภัณฑ์
ท่ีทำ�จ�กเศษเส้นเทปต่อม้วนกระด�ษ ให้กลุ่มอ�ส�สมัคร 
ประจำ�หมู่บ้�น (อสม.) ตำ�บลบ่อทอง ซึ่งกลุ่มชุมชน 
ได้ดำ�เนินก�รจัดต้ังเป็นวิส�หกิจชุมชน เม่ือปี 2559 
ประกอบไปด้วย ชุมชนหมู่ 9 และชุมชนหมู่ 4 ตำ�บล 
บ่อทอง และดำ�เนินก�รต่อเนื่องม�จนถึงปัจจุบัน  
รวมทั้งนำ�ชุมชนไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในง�น OTOP  
ที่เมืองทองธ�นี เพื่อเป็นก�รสร้�งไอเดีย ให้ชุมชน 
นำ�ม�สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของชุมชน

1.4 โครงการทุ่งทานตะวันบานและงานท่องเท่ียว
วิถีชุมชนตำาบลบ่อทอง ณ เขตอุตสาหกรรมบ่อทอง
บริษัทนำ�พื้นท่ีว่�งเปล่�ของชุมชนไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ม�พฒัน�เป็นโครงก�รทุง่ท�นตะวนับ�น 
และท�งหน่วยง�นร�ชก�รในพืน้ทีไ่ด้ต่อยอดจัดเป็น
ง�นท่องเทีย่ววถีิชุมชนตำ�บลบ่อทอง ทำ�ให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วของตำ�บล และสร้�งร�ยได้ให้ชุมชน รวมทัง้ 
เป็นก�รประช�สมัพนัธ์ก�รใช้นำ�้ทีผ่่�นก�รบำ�บดัแล้ว 
และก�รใช้ส�รปรับปรุงดินจ�กโรงง�นม�ใช้ใน
แปลงดอกท�นตะวัน
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2.  ด้�นสังคม

2.1  โครงการติวเข้ม O-Net  ปี 2562 
บริษัทจัดโครงก�รติวเข้ม O-Net ปี 2562 เพ่ือสนับสนุน 
ด้�นก�รศึกษ� ช่วยเหลือเย�วชนในก�รยกระดับคะแนน 
สอบวัดผลแห่งช�ติ (O-Net) ช่วยต่อยอด ส�นฝัน 
ของเย�วชนให้มีโอก�สศึกษ�ต่อในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป 
โดยจัดก�รสอนใน 4 ร�ยวิช� ได้แก่ วิช�ภ�ษ�ไทย 
วิช�วิทย�ศ�สตร์ วิช�คณิตศ�สตร์ และวิช�ภ�ษ�อังกฤษ 
โดยมีนักเรียนจ�ก 12 โรงเรียน ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 5 ตำ�บล 
เข้�ร่วมจำ�นวน 136 คน   

2.2  โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ 
ยากไร้ ในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
บริษัทสนับสนุนโครงก�รเย่ียมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิก�ร 
ย�กไร้ ในพ้ืนท่ี 5 ตำ�บล รอบโรงง�น โดยดำ�เนินก�ร 
ร่วมกับส�ธ�รณสุขอำ�เภอ โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ
ตำ�บล องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล และกลุ่มอ�ส�สมัคร
ส�ธ�รณสุขหมู่บ้�น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดูแล 
สร้�งเสริมสุขภ�พ ฟ้ืนฟูร่�งก�ยและจิตใจของผู้ป่วย 
ติดเตียง ผู้พิก�ร ย�กไร้ อีกทั้งเป็นก�รสร้�งก�รม ี
ส่วนร่วมของหน่วยง�นภ�ครัฐ ภ�คเอกชน และ 
ภ�คประช�ชน 

2.3 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ให้ชุมชน 5 ตำาบล
บริษัทจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีให้บริก�ร 
กับชุมชนในพ้ืนท่ี 5 ตำ�บล รอบโรงง�น ประกอบไปด้วย 
ชุมชนตำ�บลบ่อทอง ตำ�บลย่�นรี ตำ�บลเมืองเก่� 
ตำ�บลบ้�นน� และตำ�บลวังตะเคียน เพื่อเป็นก�ร
อำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ชุมชนในพื้นที่รอบ
โรงง�น ด้�นก�รตรวจสุขภ�พ ซึ่งในกิจกรรมมีก�ร
ให้บริก�ร คัดกรองสุขภ�พเบื้องต้น บริก�รตรวจ
วัดส�ยต�ประกอบแว่น และยังมีบริก�รตัดผม บริก�ร
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้�และรถจักรย�นยนต์อีกด้วย
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3. ด้�นสิ่งแวดล้อม

3.1 โครงการปลูกป่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคประชาชน
บริษัทร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คประช�ชน 
จัดโครงก�รวันปลูกต้นไม้ เพ่ือเป็นก�รฟ้ืนฟู เพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียว ช่วยลดปัญห�มลพิษ สร้�งก�รมีส่วนร่วมใน 
ก�รปลูกป่� และส่งเสริมปลูกจิตสำ�นึกในก�รอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพย�กรป่�ไม้

3.2 โครงการกระดาษคืนถิ่น
บริษัทสนับสนุนให้หน่วยง�นภ�ครัฐในพื้นที่นำ�
กระด�ษเก่�ที่ใช้ง�นแล้วนำ�ม�แลกเป็นกระด�ษ 
ถ่�ยเอกส�รใหม่ เพือ่นำ�กลบัไปใช้ในหน่วยง�น เป็น 
ก�รส่งเสรมิก�รคดัแยกประเภทเศษกระด�ษก่อนทิง้ 
และส่งเสรมิให้ทกุภ�คส่วนมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกจิ 
หมุนเวียนอย่�งยั่งยืน โดยในปี 2562 มีหน่วยง�น
ร�ชก�รและสถ�นศึกษ�ในจังหวัดปร�จีนบุรี นำ� 
กระด�ษม�เข้�ร่วมโครงก�ร จำ�นวน 29 แห่ง รวม 
นำ้�หนักกระด�ษ 13 ตัน

3.3 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
บริษัทคัดเลือกเย�วชนตั้งแต่ระดับชั้น ป.5–ม.2 
จำ�นวน 80 คน ในสถ�นศึกษ�ในพื้นที่ 5 กิโลเมตร
รอบโรงง�น จำ�นวน 13 แห่ง เข้�ร่วมกิจกรรม เพื่อ 
เพิ่มคว�มรู้และคว�มเข้�ใจให้กับเย�วชนในด้�น 
สิ ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ปลูกฝังจิตสำ�นึกให้เย�วชนตระหนักถึง 
คว�มสำ�คัญของก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
สิ่งแวดล้อม และนำ�คว�มรู้ที่ได้รับม�ปรับใช้ในก�ร
ดำ�เนินชีวติประจำ�วัน 
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4. ด้�นคว�มปลอดภัย

4.1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการดับเพลิงและ
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ให้กับชุมชนตำาบลบ่อทอง
บริษัทจัดกิจกรรมน้ี เพ่ือส่งเสริมคว�มรู้ในก�รป้องกัน 
ก�รเกิดอัคคีภัยภ�ยในชุมชน สร้�งทักษะในก�รดับเพลิง
และปฐมพย�บ�ลเบ้ืองต้นได้ เพ่ือช่วยลดก�รสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน

4.2 โครงการรณรงค์การขับขี่ใกล้ ไกล สวมใส่
หมวกกันน็อค 
บริษัทจัดกิจกรรมรณรงค์ก�รขับขี่ใกล้ ไกล สวมใส่ 
หมวกกันน็อค เพื่อให้พนักง�นและคู่ธุรกิจได้เข้�ใจ 
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รใส่หมวกกันน็อค เพ่ือลดก�ร 
สูญเสียจ�กก�รขับขี่มอเตอร์ไซค์ และมีก�รมอบ
หมวกกันน็อคให้กับผู้ร่วมง�น 

4.3 โครงการ Safety Day ปี 2562
บริษัทจัดกิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัย เพื่อเน้นยำ้� 
ก�รทำ�ง�นอย่�งปลอดภัย ก�รปฏิบัติต�มกฎคว�ม 
ปลอดภัยของโรงง�นให้กับพนักง�นและคู่ธุรกิจ
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5. ด้�นก�รสื่อส�ร

5.1 โครงการเปิดบ้านต้อนรับ
ชุมชน (Open House) 
บริษัทจัดโครงก�รเปิดบ้�นต้อนรับ
ชุมชน (Open House) เพื ่อให้
ชุมชนได้เข้�เย่ียมชมโรงง�น ส่ือส�ร
ด้�นก�รจัดก�รสิ ่งแวดล้อม ชม
กระบวนก�รผลิต และก�รดำ�เนินง�น
ด้�น CSR รวมถึงส่ือส�รถึงก�รดูแล
ด้�นคว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�น
ภ�ยในโรงง�น 
  

5.2 โครงการเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานราชการ และชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงงาน
บริษัทจัดให้พนักง�นลงพื้นที่ร่วม 
กิจกรรมกับชุมชน เข้�ร่วมประชุมกับ
หน่วยง�นร�ชก�รและชุมชน เพื่อ
รับฟังข้อเสนอแนะสำ�หรับนำ�ม�
ปรับใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
และเป็นช่องท�งในก�รสื ่อส�ร 
กิจกรรมต่�ง ๆ ที ่ท�งบริษัทได้
ดำ�เนินก�รให้ชุมชนทร�บ
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6.  ด้�นกีฬ�และสุขภ�พ

6.1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน
บริษัทสนับสนุนก�รแข่งขันกีฬ�ใน 
ชุมชน เพ่ือเป็นก�รส่งเสริมด้�นกีฬ� 
ให้คนในชุมชน อ�ทิ สนับสนุน 
ก�รแข่งขันกีฬ�ต้�นย�เสพติดของ 
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลบ่อทอง 
ตำ�บลย่�นรี และสนับสนุนก�รแข่งขัน
กีฬ�อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขหมู่บ้�น 
ของตำ�บลบ่อทอง – ตำ�บลย่�นรี 
สร้�งคว�มสัมพันธ์กับหน่วยง�น 
ร�ชก�รและชุมชนในพื้นที่ และ 
ส่งเสริมให้ชุมชนออกกำ�ลังก�ย  
พัฒน�คุณภ�พชีวิตและสร้�งคว�ม
ส�มัคคี

  

6.2 โครงการฝึกสอน Football Academy
2019                       
บริษัทจัดโครงก�รฝึกสอน Football 
Academy 2019 เพ่ือฝึกสอนทักษะฟุตบอล 
ให้แก่เย�วชนที่อ�ศัยอยู่รอบรัศมีโรงง�น  
รวมถึงเย�วชนที่สนใจ วัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นเย�วชนให้ออกกำ�ลังก�ย และเพ่ิม 
ทักษะในก�รเล่นกีฬ�ฟุตบอล โดยมุ่งเน้น 
ให้เกิดคว�มส�มัคคี ห่�งไกลสิ่งเสพติด 
และใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย

6.3 โครงการสนับสนุนเครื่อง
ออกกำาลังกาย 
บริษัทสนับสนุนเคร่ืองออกกำ�ลังก�ย
ให้ชุมชน และหน่วยง�นร�ชก�รใน
พ้ืนท่ี โดยก�รนำ�เคร่ืองออกกำ�ลังก�ย 
ท่ีชำ�รุดม�ปรับปรุงซ่อมแซมท�สีใหม่ 
และนำ�ไปติดตั้งให้กับชุมชนและ 
หน่วยง�นร�ชก�ร ได้แก่ ชุมชนหมู่ 14  
บ้�นท่�ข่อย ตำ�บลเมืองเก่� และ  
โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ ตำ�บล
บ่อทอง
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โรงง�นปร�จีนบุรี : ร�งวัลที่ได้รับในปี 2562 

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
คุณบัญช�  พัฒนวิบูลย์ ผู้จัดก�รส่วนบริห�ร เข้�รับร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2562 ประเภทคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
จ�กพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช� น�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล 
โดยมีสถ�นประกอบก�รธุรกิจในภ�คอุตส�หกรรมร่วมรับร�งวัล จำ�นวน 68 แห่ง จ�กผู้สมัคร 222 แห่งทั่วประเทศ

- รางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษัทได้รับร�งวัล CSR-DIW Continuous  Award 2019 
จ�กกรมโรงง�นอุตส�หกรรม ซึ่งเป็นร�งวัลรับรอง
ม�ตรฐ�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงง�น
อุตส�หกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ม�ตรฐ�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมที่โรงง�นมีให้กับ
ชุมชนในพื้นที่อย่�งต่อเนื่อง
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนบริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชี 
ท่ีสําคัญและเรื่องอื่นๆ 
 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑในการแสดงความเห็น 
 
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเช่ือวา
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 
ขอมูลอื่น 
 
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานนั้น 
 
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเช่ือมั่นตอขอมูลอืน่ 
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2 

 
ความรับผิดชอบของขาพเจาท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมูลอื่น และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการ
แสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองรายงานขอเท็จจริงนั้น ท้ังนี้ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวท่ี
ตองรายงาน 
 
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 
 
ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่อง
ท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแต
ผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 
 
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงนิ 
 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจาก 
การแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสําคัญท่ีมีอยูไดเสมอไป ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวา 
มีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ 
มีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก

การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และ
ไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงท่ีไม
พบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงท่ีเกิดจากขอผิดพลาด 
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล 
การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

29รายงานประจำาป ี2562  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 



3 

 
 
• ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม

กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุ
ใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาได 
ขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุด 
การดําเนินงานตอเนื่อง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม  

 
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว 
ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 
 
 
 
 
(ธัญลักษณ เกตุแกว) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8179 
 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
11 กุมภาพันธ 2563 
 
 
 

รายงานประจำาป ี2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 30



บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 1,074,727,368    228,520,303       
เงินลงทุนชั่วคราว 5 350,000,000       -                     
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 6, 7 855,601,906       1,134,016,466    
สินคาคงเหลือ 8 731,789,096       1,139,851,803    
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,012,118,370    2,502,388,572    

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหน้ีไมหมุนเวียนอ่ืน 18,468,960         21,952,667         
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 9 33,861,798         42,822,274         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 10 4,568,146,713    4,933,719,742    
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 11 8,689,891           13,293,137         
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,629,167,362    5,011,787,820    

รวมสินทรัพย 7,641,285,732    7,514,176,392    

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2562 2561

หน้ีสินหมุนเวียน
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4, 13, 14 527,968,109       731,462,766       
ภาษีเงินไดคางจาย 38,339,419         23,561,719         
ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 3,141,509           3,539,538           
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 569,449,037       758,564,023       

หน้ีสินไมหมุนเวียน
เจาหน้ีไมหมุนเวียนอ่ืน 1,220,690           1,252,259           
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 15 104,368,130       73,378,282         
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 12 22,173,037         27,776,467         
รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 127,761,857       102,407,008       

รวมหน้ีสิน 697,210,894       860,971,031       

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2562 2561

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน 16
   ทุนจดทะเบียน
        - หุนสามัญ 3,582,537,210    3,582,537,210    
   ทุนท่ีออกและชําระแลว
        - หุนสามัญ 3,582,537,210    3,582,537,210    
สวนเกินมูลคาหุน 17 355,000,000       355,000,000       
กําไรสะสม
   ทุนสํารองตามกฎหมาย 17 286,003,141       260,503,141       
   ยังไมไดจัดสรร 2,720,534,487    2,455,165,010    
รวมสวนของผูถือหุน 6,944,074,838    6,653,205,361    

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 7,641,285,732    7,514,176,392    

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดจากการขาย 4 6,480,638,595    6,952,392,563    
ตนทุนขาย 4 (5,633,910,225)   (6,262,735,753)   
กําไรขั้นตน 846,728,370       689,656,810       

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,055,048           4,430,900           
รายไดอ่ืน  4 35,863,312         25,006,844         

กําไรกอนคาใชจาย 888,646,730       719,094,554       

ตนทุนในการจัดจําหนาย 18 (127,242,139)      (128,455,802)      
คาใชจายในการบริหาร 19 (156,138,391)      (230,716,439)      
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุง
   เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 15, 20 (22,505,565)        -                     
รวมคาใชจาย (305,886,095)      (359,172,241)      

กําไรจากการดําเนินงาน 582,760,635       359,922,313       

ตนทุนทางการเงิน (1,167,006)          (3,129,592)          

กําไรกอนภาษีเงินได 581,593,629       356,792,721       

คาใชจายภาษีเงินได 21 (72,824,294)        (56,957,924)        

กําไรสําหรับป 508,769,335       299,834,797       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 22 1.42                    0.84                    

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561

กําไรสําหรับป 508,769,335       299,834,797       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
   สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน (3,684,532)          (16,222,630)        
ภาษีเงินไดของรายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหม
   ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 21 736,907              3,244,526           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี (2,947,625)          (12,978,104)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป 505,821,710       286,856,693       

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

35รายงานประจำาป ี2562  บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 



บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สาํหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
ทุนท่ีออก สวนเกิน ทุนสํารอง รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 3,582,537,210    355,000,000    245,503,141  2,451,998,608 6,635,038,959    
รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
    โอนไปสํารองตามกฎหมาย 17 -                      -                   15,000,000    (15,000,000)     -                      
     เงินปนผล 23 -                      -                   -                (268,690,291)   (268,690,291)      
รวมรายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                      -                   15,000,000    (283,690,291)   (268,690,291)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
     กาํไรสําหรับป -                      -                   -                299,834,797    299,834,797       
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                   -                (12,978,104)     (12,978,104)        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                   -                286,856,693    286,856,693       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 3,582,537,210    355,000,000    260,503,141  2,455,165,010 6,653,205,361    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 3,582,537,210    355,000,000    260,503,141  2,455,165,010 6,653,205,361    
รายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
    โอนไปสํารองตามกฎหมาย 17 -                      -                   25,500,000    (25,500,000)     -                      
     เงินปนผล 23 -                      -                   -                (214,952,233)   (214,952,233)      
รวมรายการกับผูถือหุนท่ีบันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน -                      -                   25,500,000    (240,452,233)   (214,952,233)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
     กาํไรสําหรับป -                      -                   -                508,769,335    508,769,335       
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                   -                (2,947,625)       (2,947,625)          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -                      -                   -                505,821,710    505,821,710       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,582,537,210    355,000,000    286,003,141  2,720,534,487 6,944,074,838    

กําไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป 508,769,335     299,834,797    
รายการปรับปรุง
คาใชจายภาษีเงินได 72,824,294       56,957,924      
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 631,838,280     606,550,028    
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา 12,803,096       16,077,272      
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 30,335,552       5,245,095        
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึน 187,910            (919,364)          
ดอกเบ้ียรับ (7,749,091)        (512,384)          
ดอกเบ้ียจาย 6,411                2,988,294        
ขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 6,775,764         16,117,535      
ขาดทุนจากการตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -                    748,000           
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (321,944)           35,767,458      
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 1,255,469,607 1,038,854,655 

สนิทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มข้ึน)
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 280,636,478 64,618,981 
สินคาคงเหลือ 395,259,611 (39,778,156)
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น 3,483,707 2,042,938 
สนิทรัพยดําเนินงานลดลง - สทุธิ 679,379,796 26,883,763 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น (199,867,251) (7,365,921)
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน (2,847,452) (5,581,046)
เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น (55,006) 527,763 
หนี้สินดําเนินงานลดลง - สทุธิ (202,769,709) (12,419,204)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 1,732,079,694 1,053,319,214
จายภาษีเงินได (62,913,117) (45,193,781)
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,669,166,577 1,008,125,433 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (350,000,000) -                   
รับดอกเบ้ีย 5,527,173 512,384 
เงินสดจายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (266,558,661) (503,431,624)
เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (618,153)           (103,921)          
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 3,625,335 1,227,000 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (608,024,306) (501,796,161)

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบ้ีย (6,411) (2,991,336)
จายเงินปนผล (214,928,795) (268,668,746)
เงินสดจายเพ่ือชําระคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -                    (20,000,000)     
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (214,935,206) (291,660,082)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน - สทุธิ 846,207,065 214,669,190 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 228,520,303 13,851,113 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 1,074,727,368 228,520,303 

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย 61,881,042       66,277,171      

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
12
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

13 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
1 ขอมูลท่ัวไป 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราว 
6 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
7 ลูกหน้ีหมุนเวยีนอื่น 

8 สินคาคงเหลือ  
9 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
11 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 
12 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) 
13 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 
14 เจาหนี้หมุนเวียนอื่น 
15 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงาน  

16 ทุนเรือนหุน 
17 สํารอง 
18 ตนทุนในการจัดจําหนาย 
19 คาใชจายในการบริหาร 
20 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน  
21 ภาษีเงินได 
22 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
23 เงินปนผล 
24 สิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทุน 
25 เครื่องมือทางการเงิน 
26 ภาระผูกพัน 
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

14 

หมายเหตุ สารบัญ 
 
27 การบริหารจัดการสวนทุน 
28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

15 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้ 
 

งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศ โดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 

 
1 ขอมูลทั่วไป 
 
 บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย สํานักงานใหญและ

โรงงานของบริษัทต้ังอยูท่ี 
 
 สํานักงานใหญ : เลขที่ 222 หมู 1 ถนนแสงชูโต ตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 71110  
 โรงงาน  : เลขที่ 222 หมู 1 ถนนแสงชูโต ตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 71110  

: เลขที่ 70 หมู 4 ถนนหนองสังข-วังตะเคียน ตําบลบอทอง อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
25110  

    
 บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเดือนเมษายน 2539 และเพิกถอนการจดทะเบียนในเดือน 

กุมภาพันธ 2557 
 
 บริษัทใหญและบริษัทใหญในลําดับสูงสุดในระหวางปคือ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับผลิตและจําหนายกระดาษคราฟทสําหรับผลิตบรรจุภัณฑประเภทกลองลูกฟูก
ถุงกระดาษซีเมนต ซองและแกนกระดาษในประเทศไทย  
 

2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช 
โดยสภาวิชาชีพบัญชี 
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

16 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับไดมีการออกและปรับปรุงใหม ซึ่งมีผลบังคับใชตั ้งแตรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณและผลการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของบริษัท  
 
บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา (“TFRS 
15”) เปนครั้งแรกต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กําหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจํานวนเงิน และจังหวะ
เวลาในการรับรูรายได ซึ่งไดนํามาใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ 
 
ตาม TFRS 15 บริษัทรับรูรายไดเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการ ดวยจํานวนเงินท่ีสะทอนถึง 
สิ่งตอบแทนท่ีบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับและมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีจังหวะเวลาของ
การรับรูรายไดสวนใหญมาจากการขาย โดยเปนรายไดท่ีรับรู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
 
นอกจากนี้ บริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวด
ปจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินนี้กอนวันท่ีมีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 29 
  

(ข) เกณฑการวัดมูลคา  
 
งบการเงินนี้จัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการท่ีสําคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เรื่อง หนี้สินผลประโยชนท่ีกําหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนตาม
โครงการผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว  
  

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล
ทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวน
ท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
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(ง) การประมาณการและการใชดุลยพินิจ 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจ การประมาณการและ 
ขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีของบริษัท ท้ังนี้ ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตาง
จากท่ีประมาณการไว 
 
ประมาณการและขอสมมติท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ 
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป 

 
ขอมูลเก่ียวกับความไมแนนอนของประมาณการและขอสมมติท่ีสําคัญในการกําหนดนโยบายการบัญชี 
ซึ่งมีผลกระทบท่ีสําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้ 
 
หมายเหตุ 12 และ 21 การรับรูสินทรพัยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะนําผล

แตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน 
หมายเหตุ 15 การวัดมูลคาของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน 

เกี่ยวกับขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

การวัดมูลคายุติธรรม  
 
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและหน้ีสิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน 
 
บริษัทกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมินมูลคาซ่ึงมี 
ความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน  
 
กลุมผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดและปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญอยาง
สม่ําเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา กลุม
ผูประเมินไดประเมินหลักฐานที่ไดมาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนขอสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลคารวมถึงการ
จัดลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม  
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ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาท่ีมีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท 
 
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดมูลคา
ยุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาดังนี้  
 
 ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน

อยางเดียวกัน และกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันท่ีวัดมูลคา 
 ขอมูลระดับ 2  เปนขอมูลอื่นท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาท่ีสังเกตได) สําหรับ

สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 
 ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น 
 
หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับช้ันท่ีแตกตางกัน 
ของมูลคายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับช้ันของ 
มูลคายุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับต่ําสุดท่ีมีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม 
 
บริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดข้ึน 
 
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติท่ีใชในการวัดมูลคายุติธรรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปนี้ 
 
 หมายเหตุ 9 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  
 หมายเหตุ 25 เครื่องมือทางการเงิน 

 
3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีท่ีนําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน  
 
(ก) เงินตราตางประเทศ  
 
 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 
 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัท โดยใช

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
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 สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงิน
ท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนท่ี
เกิดจากการแปลงคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน 

 
สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศและบันทึกตามเกณฑ             
ราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ ท้ังนี้รวมถึง
รายการบัญชีท่ีเกิดจากการจายชําระหรือรับชําระสิ่งตอบแทนลวงหนา 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท

ออมทรัพยและกระแสรายวัน รวมท้ังเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมท่ีจะเปลี่ยนเปนเงินสดใน
จํานวนท่ีทราบไดและมีความเสี่ยงท่ีไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา  

 
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินใน 
งบกระแสเงินสด 

 
(ค) ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอื่นและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 
 

ลูกหน้ีรับรูเมื่อบริษัทมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากบริษัทรับรูรายไดกอนท่ีจะมี
สิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรับสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนน้ันจะรบัรูเปนสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา  
 

ลูกหน้ีและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาซึ่ง
ประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหน้ีในอนาคตของลูกคา หนี้สูญ
จะถูกตัดจําหนายเมื่อเกิดข้ึน  
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(ง) สินคาคงเหลือ 
 
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา  
 
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้ 
 
สินคาสําเร็จรูป - ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตจริง) 
สินคาซื้อมาเพื่อขาย - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย 
วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ    
   ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ - ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย 

 
ตนทุนของสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนแปลงสภาพหรือตนทุนอื่นเพ่ือใหสินคาอยูในสถานท่ีและ 
สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของ
คาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 
มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุน 
การผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนท่ีจําเปนตองจายเพ่ือใหขายสินคาได 
 

(จ) อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการ
เพิ่มข้ึนของมูลคาของสินทรัพย หรือท้ังสองอยาง ท้ังนี้ ไมไดมีไวเพ่ือขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชในการผลิตหรือ
จัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม  
 
ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน ตนทุนการกอสรางท่ีกิจการกอสรางเอง
ซึ่งรวมถึงตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพ่ือใหอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนอยูในสภาพ
พรอมใหประโยชนและรวมถึงตนทุนการกูยืมของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข 
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 การจัดประเภทไปยังท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 
 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ีมีการจัดประเภทใหมถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป 
 

 (ฉ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 
สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม   
 
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงท่ีเกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยท่ีกิจการ
กอสรางเอง ซึ่งรวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย
เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานท่ีและสภาพท่ีพรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย 
การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข สําหรับเครื่องมือท่ีควบคุมโดย
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอุปกรณ  
 
สวนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการใชประโยชนท่ีตางกันตอง
บันทึกแตละสวนประกอบท่ีมีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน  
 
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพยท่ีเชา 
 
การเชาซึ่งบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยท่ีเชานั้นๆ จัดประเภท   
เปนสัญญาเชาทางการเงิน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาหักดวย 
คาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงินและ
สวนท่ีจะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา เพื่อทําใหอัตราดอกเบ้ียเมื่อเทียบกับยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูในแตละงวดมี 
อัตราคงท่ี คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน 
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การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานจากอสังหาริมทรัพย ท่ีมีไวใชงานเปนอสังหาริมทรัพย เพื่อการลงทุน 
อสังหาริมทรัพยนั้นจะถูกจัดประเภทใหมเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี 
 
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในภายหลัง 
 
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชี 
ของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการน้ันไดอยางนาเช่ือถือ ช้ินสวนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูก
ตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการซอมบํารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 

 
 คาเส่ือมราคา 

 
คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนท่ีคิดคาเสื่อมราคาของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของ
สินทรัพยหรือมูลคาอื่นท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
 
คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ และคํานวณตามประมาณการกําลังการผลิตของ
เครื่องจักร ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยและประมาณการกําลังการผลิตของเครื่องจักรแสดงได
ดังน้ี 
 
สวนปรับปรุงท่ีดิน   5 - 20 ป 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร   5 - 20, 40 ป 
เครื่องจักรท่ีใชในการผลิต     
- โรงงานกาญจนบุรี    ตามประมาณการกําลังการผลิต 1.92 ลานตัน 
- โรงงานปราจีนบุรี    ตามประมาณการกําลังการผลิต 5.25 ลานตัน 
เครื่องจักรและอุปกรณ   5 - 25 ป 
เครื่องตกแตงและติดต้ัง   5 - 10 ป 
ยานพาหนะ   5, 10 ป 
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บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
(ช) สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น 

 
สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชประโยชนทราบไดแนนอน วัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวย 
คาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม  
 
คาตัดจําหนาย 
 
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นท่ีใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย 
 
คาตัดจําหนายรับรูในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงซ่ึงโดยสวนใหญจะสะทอนรูปแบบท่ีคาดวาจะไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี
ตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมท่ีจะใหประโยชน  
 
ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังน้ี 
 
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร                               5, 10  ป 
 
บริษัทไมไดคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยท่ีอยูระหวางการพัฒนา 
 
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี
และปรบัปรุงตามความเหมาะสม  
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(ซ) การดอยคา 
 
 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา

หรือไม ในกรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใชประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกป
ในชวงเวลาเดียวกัน   

  
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาท่ี
คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเม่ือมีการกลับรายการ การประเมิน
มูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน 
 
การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา การประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพยประมาณจากกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอน 
คํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีตอ
สินทรัพย   
 
การกลับรายการดอยคา 
 
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลารายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย 
ไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมหรือคาตัดจําหนายสะสม เสมือนหนึ่งไมเคยมี 
การบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน 

 
(ฌ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงดวยราคาทุน 
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(ญ) หน้ีสินที่เกิดจากสัญญา 
 

หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันท่ีจะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญารับรูเมื่อ
บริษัทไดรับชําระหรือมีสิทธิท่ีปราศจากเงื่อนไขในการไดรับส่ิงตอบแทนท่ีเรียกคืนไมไดจากลูกคากอนท่ีบริษัทรับรู
รายไดท่ีเกี่ยวของ 

 
(ฎ) ผลประโยชนของพนักงาน 
  

โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนักงานไดทํางานใหกับกิจการ 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 
 
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน 
 
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวนั้นใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทําโดย 
นักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว   
 
ในการวัดมูลคาใหมของหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยจะถูกรับรูรายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น บริษัทกําหนดดอกเบ้ียจายของหน้ีสิน
ผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดท่ีใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชนท่ีกําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจาย
ชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไร
หรือขาดทุน 
 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนท่ี
เก่ียวของกับการบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ทันที บริษัทรับรูผลกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดข้ึน 
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ผลประโยชนระยะยาวอื่น  
 
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทท่ีเปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคา
ปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชนเมือ่เลิกจาง  
 
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเม่ือวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดข้ึนกอน เมื่อบริษัทไมสามารถยกเลิก
ขอเสนอการใหผลประโยชนดังกลาวไดอีกตอไป หรือเมื่อบริษัทรับรูตนทุนสําหรับการปรับโครงสราง หาก
ระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนดังกลาวจะถูกคิด
ลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 
ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเม่ือพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาท่ีคาดวาจะจาย
ชําระหากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีจะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงาน
ไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล  
 

 (ฏ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานท่ีเกิดข้ึน 
ในปจจุบันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตท่ีประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ และมีความเปนไปไดคอนขาง
แนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอน
จํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสีย่งท่ีมีตอหนี้สิน ประมาณการหน้ีสินสวนท่ี
เพิ่มข้ึนเนื่องจากเวลาท่ีผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน   
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(ฐ) รายได 
 
รายไดรับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินท่ีสะทอนถึงสิ่งตอบแทนท่ีบริษัทคาดวาจะ
มีสิทธิไดรับซึ่งไมรวมจํานวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลคาเพ่ิมและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และ
สวนลดตามปริมาณ 
  
การขายสินคา 
 
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาซึ่งโดยท่ัวไปเกิดข้ึนเม่ือมีการสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคา 
 
ดอกเบี้ยรับ 
 
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

 
(ฑ) คาใชจาย 

 
สัญญาเชาดําเนินงาน 
 
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนท่ี
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหน่ึงของคาเชาท้ังสิ้นตลอดอายุสัญญาเชา  
 
คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา 
 
ตนทุนทางการเงิน 
 
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ประมาณการหน้ีสินและสิ่งตอบแทนท่ีคาดวาจะตอง
จาย สวนท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากเวลาท่ีผานไป 
 
ตนทุนการกูยืมท่ีไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเง่ือนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน 
โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 
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คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 
 
บริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจํานวนหน่ึงท่ีเขาหลักเกณฑสําหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน 
พนักงานท่ีเห็นชอบกับขอเสนอจะไดรับเงินจํานวนหน่ึงโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จํานวนปท่ีทํางาน
หรือจํานวนเดือนคงเหลือกอนการเกษียณตามปกติ บริษัทบันทึกเปนคาใชจายเม่ือมีแผนการออกจากงานดวยความ
เห็นชอบรวมกัน 

 
(ฒ) ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนท่ีเกี่ยวกับรายการท่ีรับรู
โดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 

 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
ประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหน้ีสินและจํานวนท่ีใชเพื่อความมุงหมายทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรู เ ม่ือเกิดจาก 
ผลแตกตางช่ัวคราวตอไปนี้ การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซ่ึงเปนรายการท่ีไมใชการรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตรา
ภาษีท่ีคาดวาจะใชกับผลแตกตางช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใชหรือท่ีคาดวามีผลบังคับ
ใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก
ลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีท่ีไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีท่ีตองจายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบี้ยท่ีตองชําระ บริษัทเช่ือวา
ไดต้ังภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท่ีจะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต  การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณ
การและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหบริษัท
เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษี
ตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสนิทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 
 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกี่ยวของ ดังนั้น กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตาง
ช่ัวคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอท่ีจะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดท้ังจํานวน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาท่ี
ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง 
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกัน    
หรือมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญท้ังทางตรงและทางออมตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและ 
การบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ 
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ความสัมพันธท่ีบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน มีดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) ไทย เปนบริษัทใหญ 
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนช่ันแนล  ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด    
   คอรปอเรช่ัน จํากัด      (มหาชน) 
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท  ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด    
   จํากัด    (มหาชน) 
บริษัทกระเบ้ืองกระดาษไทย จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด    
    (มหาชน) 
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
  (มหาชน)    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จาํกัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทโอเรียนท คอนเทนเนอร จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทไดนา แพคส จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
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ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง 
/สัญชาติ 

ลักษณะความสมัพันธ 

บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
   เซ็นเตอร จํากัด    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด ไทย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
PT Dayasa Aria Prima อินโดนีเซีย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
    จํากัด (มหาชน) 
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรยีล ไทย เปนบริษัทรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง  
   เปเปอร จํากัด    จํากัด (มหาชน) 

 
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้: 
 
  นโยบายการกําหนดราคา   
ขายสินคา  ราคาตลาด 
รายไดอื่น  ราคาตลาดและอัตราตามสัญญา 
ซื้อสินคา  ราคาตลาด 
คาบริการ  ราคาตลาดและอัตราตามสัญญา 

 
รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้ 

 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายได   
รายไดจากการขายสินคา    
บริษัทอื่น   
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 2,376,934 2,268,231 
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด  1,023,773 720,807 
- บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด 354,484 456,323 
- บริษัทไดนา แพคส จํากัด 342,590 424,311 
- บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด 279,306 274,093 
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 2562  2561 
 (พันบาท) 
- บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด 62,883 48,511 
- บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด 32,836 22,387 
   
รายไดจากการใหบริการ   
บริษัทใหญ   
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 6 17 
บริษัทอื่น   
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด  2,771 2,246 
- บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 497 629 
- บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 204 - 
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 74 - 
   
รายไดอื่น   
บริษัทอื่น   
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 3,223 1,097 
- บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 66 1,379 
- บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด - 1,624 
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 2562  2561 
 (พันบาท) 
คาใชจาย   
ซื้อสินคา   
บริษัทอื่น   
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 1,114,335 1,349,897 
- บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอเรช่ัน จํากัด  584,485 703,288 
- บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) 138,847 160,701 
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 47,729 31,136 
- บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด 4,491 44,201 
- อื่นๆ 16,410 19,888 
   
คาบริการ   
บริษัทใหญในลําดับสูงสุด   
- บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 43,773 49,531 
บริษัทใหญ   
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 78,794 75,343 
บริษัทอื่น   
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 136,772 143,191 
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 44,436 44,362 
- อื่นๆ 29,288 38,047 
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ยอดคงเหลอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กับกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดงันี้ 
 
ลูกหน้ีการคา 
 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทอื่น   
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 189,059 205,739 
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด 113,666 75,906 
- บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด 86,272 93,464 
- บริษัทไดนา แพคส จํากัด 30,097 25,404 
- บริษัทโอเรียนท คอนเทนเนอร จํากัด 27,204 24,617 
- อื่นๆ 9,696 6,996 
รวม 455,994 432,126 
 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญ  
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 1 - 
บริษัทอื่น    
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 1,147 206 
- PT Dayasa Aria Prima 254 - 
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 202 - 
- บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 123 - 
- บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 70 - 
- อื่นๆ 23 18 
รวม 1,820 224 
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 เจาหน้ีการคา 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทอื่น   
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 118,518 150,741 
- บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนช่ันแนล คอรปอเรช่ัน จํากัด  29,508 68,031 
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด 10,717 21,885 
- บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน) - 41,241 
- อื่นๆ 8,949 6,233 
รวม 167,692 288,131 

 

 เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทใหญในลําดับสูงสุด  
- บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 2,903 3,914 
บริษัทใหญ   
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 8,128 8,824 
บริษัทอื่น   
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด 5,123 1,428 
- อื่นๆ 236 8 
รวม 16,390 14,174 
 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนระยะสั้น  11,532 12,386 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน    409 254 
รวม 11,941 12,640 
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คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่น ๆ รวมท้ัง เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพท่ีบริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของบริษัท 

5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด และเงินลงทุนชั่วคราว 

2562  2561 
(พันบาท) 

เงินสดในมือ - 62
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 83,353 20,394
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 591,374 208,064
เงินลงทุนช่ัวคราวท่ีมีสภาพคลองสูง 400,000 - 
รวม 1,074,727 228,520 

เงินลงทุนชั่วคราว 
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน 350,000 - 

6 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

หมายเหตุ  2562  2561 
(พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา  
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 455,994  432,126 
กิจการอื่น 361,211  672,283 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,503)  (4,503) 
สุทธ ิ 356,708  667,780 

812,702  1,099,906 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 7 
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 1,820  224 
กิจการอื่น 41,080  33,886 

42,900 34,110 
รวม 855,602  1,134,016 
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 หมายเหตุ  2562  2561 
   (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา      
กิจการที่เกีย่วของกัน      
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ 4  455,994  432,126 
      

กิจการอื่น      
ภายในวันท่ีครบกําหนดชําระ   356,708  645,757 
เกินวันครบกําหนดชําระ       
 นอยกวา 3 เดอืน   -  22,023 
 มากกวา 12  เดือน   4,503  4,503 
   361,211  672,283 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (4,503)  (4,503) 
สุทธ ิ   356,708  667,780 
      

รวม   812,702  1,099,906 
          
 โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของบริษัทมีระยะเวลาต้ังแต 30 วนัถึง 90 วัน 
 
7 ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
รายไดคางรับคาขายไฟฟา 18,298  18,223 
เงินจายลวงหนาคาสินทรัพย 4,944  4,815 
คาประกันภัยจายลวงหนา 4,023  149 
รายไดดอกเบี้ยคางรับ 2,222  - 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน 857  4,271 
อื่นๆ  12,556  6,652 
รวม 42,900  34,110 
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8 สินคาคงเหลือ  
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
สินคาสําเร็จรูป 241,687  365,306 
วัตถุดิบ 300,753  526,390 
อะไหล วัสดุ และอื่นๆ 159,829  153,374 
สินคาระหวางทาง 59,275  111,734 
รวม 761,544  1,156,804 
หัก  คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (29,755)  (16,952) 
สุทธ ิ 731,789  1,139,852 
    
ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจายและ    
ไดรวมในบัญชีตนทุนขาย 5,633,910  6,262,736 

การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (13,570)  (279) 
    
ตนทุนของสินคาคงเหลือท่ีบันทึกเปนคาใชจาย (กลับรายการ) และไดรวมใน    
   บัญชีคาใชจายในการบริหาร (รายไดอื่น) (767)  15,798 
    
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 123,618  15,398 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชไป 3,280,945  3,956,671 
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9 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  
 

   ท่ีดิน 
   (พันบาท) 
ราคาทุน    
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561   42,822 
เพิ่มข้ึน   - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561   42,822 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ   1,383 
โอนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ   (10,343) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   33,862 

 
บริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑของ
สินทรัพยท่ีใชงานอยูในปจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคายุติธรรมจํานวน 299 ลานบาท (2561: 298  ลานบาท) 

 
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับช้ันการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับท่ี 3 จาก
เกณฑขอมูลท่ีนํามาใช ซึ่งใชเทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม 
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11 สินทรัพยไมมตัีวตนอื่น 
  

   
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 

 สินทรัพยไมมีตัวตน 
ระหวางการพัฒนา 

  
รวม 

   (พันบาท)   
ราคาทุน      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 76,786  -  76,786 
เพิ่มข้ึน 51  53  104 
โอนเขา 100  -  100 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 76,937  53  76,990 
เพิ่มข้ึน 618  -  618 
โอนเขา (ออก) 1,637  (53)  1,584 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 79,192  -  79,192 
      
คาตัดจําหนายสะสม      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 56,702  -  56,702 
คาตัดจําหนายสําหรับป 6,995  -  6,995 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 63,697  -  63,697 
คาตัดจําหนายสําหรับป 6,805  -  6,805 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 70,502  -  70,502 
      
มูลคาตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 13,240  53  13,293 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 8,690  -  8,690 
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12 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี) 
  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงิน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 32,760  23,295 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (54,933)  (51,071) 
สุทธ ิ (22,173)  (27,776) 
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดข้ึนในระหวางปมีดังนี้ 
 

   บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)   
 ณ วันท่ี  ในกําไรหรือ  ในกําไรขาดทุน  ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 2561  (หมายเหตุ 21)  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
การดอยคาของสินทรัพย 752 2,868  -  3,620 
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 175 3,215  -  3,390 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 5,140 (4,239)  -  901 
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน
พนักงาน 

 
11,634 

 
575 

  
3,175 

  
15,384 

รวม 17,701 2,419  3,175  23,295 
       
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (36,716) (14,251)  -  (50,967) 
อื่นๆ (175) 71  -  (104) 
รวม (36,891) (14,180)  -  (51,071) 
สุทธ ิ (19,190) (11,761)  3,175 (27,776) 
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   บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)   
 ณ วันท่ี  ในกําไรหรือ  ในกําไรขาดทุน  ณ วันท่ี 
 1 มกราคม  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื่น  31 ธันวาคม 
 2562  (หมายเหตุ 21)  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
การดอยคาของสินทรัพย 3,620 786  -  4,406 
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง 3,390 2,561  -  5,951 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 901 -  -  901 
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน
พนักงาน 

 
15,384 

 
5,400 

  
718 

  
21,502 

รวม 23,295 8,747  718  32,760 
       

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (50,967) (3,908)  -  (54,875) 
อื่นๆ (104) 46  -  (58) 
รวม (51,071) (3,862)  -  (54,933) 
สุทธ ิ (27,776) 4,885  718 (22,173) 

 

13 เจาหน้ีการคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

 หมายเหตุ  2562  2561 
  (พันบาท) 
เจาหนี้การคา     
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 167,692  288,131 
บริษัทท่ัวไป 235,858  338,028 
 403,550  626,159 
เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 14    
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4 16,390  14,174 
บริษัทท่ัวไป 108,028  91,130 
 124,418  105,304 
    

รวม 527,968  731,463 
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14 เจาหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพย 61,881  66,277 
คาใชจายคางจาย 20,809  3,148 
คาบริการเรียกเก็บ 16,390  14,170 
คาใชจายพนักงานคางจาย 4,648  2,658 
อื่นๆ 20,690  19,051 
รวม 124,418  105,304 

 
15 ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 
 

บริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนท่ีกําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวมีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความ
เสี่ยงของชวงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวยีนสําหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน    
    เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 99,225  68,354 
ผลประโยชนระยะยาวอื่น 5,143  5,024 
รวม 104,368  73,378 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวยีนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม  73,378  54,390 
    

รับรูในกําไรขาดทุน    
ตนทุนบริการปจจุบัน 4,912  2,949 
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 2,845  1,970 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 471  570 
ตนทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 22,505  - 
 30,733  5,489 
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 3,685  16,223 
 3,685  16,223 
อื่นๆ    
ผลประโยชนจาย (3,428)  (2,724) 
    

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนณ วันที่ 31 ธันวาคม 104,368  73,378 
 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
โดยมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติม 
หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน  
จากปจจุบันอัตราคาชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน ทั้งนี้บริษัทไดรับรูผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนคาใชจาย 
22.51 ลานบาทในงบกําไรขาดทุน และทําใหกาํไรสุทธิลดลง 18.01 ลานบาท 
 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดข้ึนจาก 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
สาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   
ขอสมมติดานประชากรศาสตร (3)  6,894 
ขอสมมติทางการเงิน 5,532  1,690 
การปรบัปรุงจากประสบการณ (1,844)  7,639 
รวม 3,685  16,223 
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 
 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

 2562  2561 
 (รอยละ) 
อัตราคิดลด * 1.65 - 1.69  2.99 - 3.07 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 2.00 - 7.00  3.00 - 7.00 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน ** 3.00 - 15.00  3.00 - 20.00 
อัตรามรณะ *** 50.00 ของ TMO 2017  50.00 ของ TMO 2017 

* อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 
** ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน 
*** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017) 

 

การวิเคราะหความออนไหว   
 

การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยท่ีอาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบตอประมาณการ
หน้ีสินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 

 

ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนทีก่ําหนดไว ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 
  

 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
อัตราคิดลด    
   เพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 (5,436)  (3,723) 
   ลดลงรอยละ 0.5 5,925  4,052 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน    
   เพิ่มข้ึนรอยละ 1.0 11,866  7,970 
   ลดลงรอยละ 1.0 (10,229)  (6,889) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน    
   เพิ่มข้ึนรอยละ 10.0 (3,490)  (2,371) 
   ลดลงรอยละ 10.0 3,663  2,487 
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แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใตโครงการ
ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ 

 
16 ทุนเรือนหุน 
 

 ราคาตาม  2562  2561 
 มูลคาหุน  จํานวนหุน  มูลคา  จํานวนหุน  มูลคา 
 (บาท)  (หุน / บาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วันท่ี 1 มกราคม          
-  หุนสามัญ 10  358,253,721 3,582,537,210  358,253,721 3,582,537,210 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
-  หุนสามัญ 10  358,253,721 3,582,537,210 358,253,721 3,582,537,210 
     

ทุนที่ออกและชาํระแลว     
ณ วันท่ี 1 มกราคม       
-  หุนสามัญ 10  358,253,721 3,582,537,210 358,253,721 3,582,537,210 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม       
-  หุนสามัญ 10  358,253,721 3,582,537,210 358,253,721 3,582,537,210 

 
17 สํารอง 
 

สวนเกินมูลคาหุน 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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18 ตนทุนในการจัดจําหนาย 
  

 2562  2561 
 (พันบาท) 
คาใชจายในการขนสง 108,050 111,041 
คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณา 13,942 13,526 
อื่นๆ 5,250 3,889 
รวม 127,242 128,456 

 
19 คาใชจายในการบริหาร 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
คาใชจายงานบริการ 65,266 78,311 
คาธรรมเนียมวชิาชีพและท่ีปรึกษา 29,882 28,797 
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน 24,700 25,953 
คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 22,134 20,999 
ขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 6,776 16,118 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 4,848 5,326 
ขาดทุนจากการจําหนายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 35,767 
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา - 15,798 
อื่นๆ 2,533 3,647 
รวม 156,139 230,716 
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20 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 
 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและอืน่ๆ 291,709 307,248 
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 19,265 19,296 
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 8,228 5,489 
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุงตามกฎหมายแรงงาน 22,505 - 
อื่นๆ 14,609 21,545 
รวม 356,316 353,578 

 
บริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 สําหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการ 
เปนสมาชิกของกองทุน พนักงานท่ีจะสมัครเปนสมาชิกกองทุนน้ีตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนใน
อัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของ
เงินเดือนสมาชิก ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอายุงานของสมาชิก 

 
21 ภาษีเงินได 
 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน      
 หมายเหตุ  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน    
สําหรับงวดปจจุบัน  79,451  45,257 
ภาษีงวดกอนๆ ท่ีบันทึกสูงไป  (1,742) (60) 
  77,709 45,197 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี    
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว 12 (4,885) 11,761 
รวม  72,824 56,958 
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น    
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  (737) (3,245) 
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 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง 
 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราภาษีเงินไดท่ีแทจริงของบริษัทไมเทากับอัตรารอยละ 20  
ตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากมีคาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางบัญชีปรับปรุงดวยรายการซ่ึงไมถือเปน
คาใชจายและหักรายไดหรือคาใชจายท่ีไดรับการยกเวนทางภาษีตามประมวลรัษฎากร รวมถึงมีกําไรสุทธิท่ีไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 
 
 2562  2561 
 อัตราภาษี    อัตราภาษี   
 (รอยละ)  (พันบาท)  (รอยละ)  (พันบาท) 
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   581,594    356,793 
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 20  116,319  20  71,359 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพิ่ม   (21,975)    (37,617) 
คาใชจายท่ีถือเปนรายจายทางภาษีไมได   25,334    22,837 
สิทธิประโยชนทางภาษี   (40,227)    (11,322) 
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน   79,451    45,257 
ภาษีงวดกอนๆ ท่ีบันทึกสูงไป   (1,742)    (60) 
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางช่ัวคราว   (4,885)    11,761 
คาใชจายภาษีเงนิได 12  72,824  16  56,958 
 

22 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัท และจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ีออกจําหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคํานวณดังน้ี 
 

 2562  2561 
  (พันบาท / พันหุน) 
กําไรสําหรับป 508,769 299,835 
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักท่ีออกจาํหนายแลว 358,254 358,254 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1.42 0.84 
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23 เงินปนผล 
 

เงินปนผลท่ีกลุมบริษัทจายใหผูถือหุน มีดังนี้  
 

 วันท่ีอนุมัติ 
กําหนดจาย 
เงินปนผล 

อัตราเงินปนผล 
ตอหุน 

 
จํานวนเงิน 

   (บาท)  (ลานบาท) 
ป 2562      
เงินปนผลประจําป 2561 25 มีนาคม 2562 24 เมษายน 2562 0.60  215 
     
ป 2561     
เงินปนผลประจําป 2560 21 มีนาคม 2561 20 เมษายน 2561 0.75  269 

 
24 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน 
 

ในป 2556 บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  
พ.ศ. 2520 ท่ีเกี่ยวกับกิจการผลิตกระดาษคราฟท ซึ่งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยตอง

นําเขามาภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดภายหลังจาก

ไดรับการสงเสริม (21 พฤษภาคม 2556) แตไมเกินจํานวน 148.28 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  

 
ในป 2557 บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  
พ.ศ. 2520 ท่ีเกี่ยวกับกิจการผลิตกระดาษคราฟท ซึ่งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 
(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยตอง

นําเขามาภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 
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 (ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดภายหลังจาก
ไดรับการสงเสริม (21 กุมภาพันธ 2557) แตไมเกินจํานวน 642.60 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 100 ของเงินลงทุน 
ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  

 
เน่ืองจากเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดตามท่ีกําหนดไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน 

 
รายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้ 

 
  2562  2561 
  กิจการท่ี

ไดรับการ
สงเสริม 

 กิจการท่ี
ไมไดรับการ
สงเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

 กิจการท่ี
ไมไดรับการ
สงเสริม 

  
 

รวม 
  (พันบาท) 
ขาย ในประเทศ  1,661,044  4,819,595  6,480,639  1,694,685  5,257,708  6,952,393 

 
25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

 
บริษัทควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท และลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด 

  
 ความเสี่ยงดานสินเช่ือ  
  

ความเส่ียงดานสินเช่ือเกิดจากการท่ีลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน บริษัทไดมี
นโยบายปองกันความเส่ียงนี้ โดยการพิจารณาการใหสินเช่ือกับลูกคา กําหนดวงเงินสินเช่ือวงเงินคํ้าประกันจาก
ธนาคาร และ/หรือวงเงินคํ้าประกันบุคคล กําหนดระยะเวลาการใหสินเช่ือ มีระบบงานในการควบคุมการใหสินเช่ือ 
และมีการติดตามลูกหนี้ท่ีมีการคางชําระ มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ซึ่งแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิ
ของลูกหน้ีหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบ้ียสุทธิ ซึ่งบริษัท
บริหารหน้ีสินโดยการกูยืมท่ีมีท้ังอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และอัตราดอกเบ้ียลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด 

 
 ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 
บริษัทมีนโยบายในการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อบริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 

 
มูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน 
 
มูลคายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินสวนท่ีหมุนเวียนเปนมูลคาท่ีใกลเคียงกับราคาท่ีบันทึกในบัญชี เนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 
 

26 ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเก่ียวกับการซ้ือและติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณเปนเงิน
ประมาณ 146 ลานบาท (2561: 118 ลานบาท) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา (รวมคาบริการ) ดังตอไปนี้ 
 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ภายใน 1 ป 18,818 4,031 
หลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป 22,963 5,918 
หลังจาก 5 ป 159 - 
รวม 41,940 9,949 
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บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารในประเทศหลายแหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากการจายชําระคาสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 มูลคาตามสัญญา 
 เจาหนี้ Forward 
 สกุลตางประเทศ เทียบเทาเงินบาท 
 2562 2561 2562  2561 
 (พัน) (พันบาท) 
ดอลลารสหรัฐ 629 1,438 19,269  46,741 
เยน 9,687 10,560 2,731  3,132 
ยูโร 50 170 1,695  6,518 
อื่นๆ   2,596  - 
รวม   26,291  56,391 
 
สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2563 (2561: ครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2562) 

 
27 การบริหารจัดการสวนทุน 
 

ผูบริหารของบริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อดํารงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง 
โดยการวางแผนการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแส
เงินสดท่ีดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมี
อัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมท้ัง สรางความแข็งแกรง ความม่ันคง
ของการดํารงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องในอนาคต และรักษาความเช่ือมั่นตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ 

 
28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีการอนุมัติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2562 ในอัตราหุนละ 4 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,433 ลานบาท โดยกําหนดจาย
ในวันที่ 22 เมษายน 2563 การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่ 
23 มีนาคม 2563 
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29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และจะมีผลบังคับใช
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทไมไดนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินน้ีมาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7* การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9* เครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32* การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16* การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 

     หนวยงานตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 19* การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน 
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินน้ีใหขอกําหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึง
หลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเส่ียง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผล
บังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมี
ผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินข้ึนอยูกับเครื่องมือทางการเงินของบริษัท โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังน้ี  
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(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภท 
ไดแก การวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ท้ังนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะยกเลิกการจัดประเภท 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกําหนด หลักทรัพยเผื่อขาย หลักทรัพยเพ่ือคา และเงินลงทุนท่ัวไปตามท่ี
กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตามลักษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย
ทางการเงินนั้น และอนุพันธจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 โดยจะ
นํามาใชแทนนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในปจจุบันท่ีรับรูรายการโดยการปรับมูลคาตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ สิ้นงวด หรือเมื่ออนุพันธดังกลาวถูกนํามาใช 

 
บริษัทประเมินเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนํา TFRS 9 
มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญสําหรับรายการลูกหนี้การคา เงินลงทุนช่ัวคราว 

 
(2) การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายจะรับรูดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจายดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง ซึ่งการนํา TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตองบการเงินของบริษัท 

 
(3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน  

 
TFRS 9 ใหวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน 
ในขณะท่ีปจจุบันกลุมบริษัทประมาณการคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ 
และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ TFRS 9 กําหนดใหพิจารณาวาการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนอยางไร 
โดยใชความนาจะเปนถวงนํ้าหนักเปนเกณฑ 

 
รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัด
จําหนาย หรือมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไมรวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
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บริษัทไดประเมินเบ้ืองตนเกี่ยวกับการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนํา TFRS 9 
มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 

 
(4) การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน  

 
TFRS 9 ใหวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลคาหนี้สินทางการเงินใหม โดยจัดประเภทหน้ีสิน 
ทางการเงินเปน 2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจําหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
ท้ังนี้ หนี้สินทางการเงินจะจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือ
ขาดทุนไดก็ตอเมื่อกิจการถือไวเพื่อคา หรือเปนอนุพันธ หรือเลือกวัดมูลคาเม่ือเริ่มแรกดวยวิธีดังกลาว 

 
บริษัทจัดประเภทหนี้สินทางการเงินอื่นท่ีไมไดถือไวเพื่อคาหรือเปนอนุพันธดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 
ท้ังนี้จากการประเมินของบริษัท การจัดประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินตาม TFRS 9 ไมมีผลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 

 
(5) การบัญชีปองกันความเสี่ยง  

 
TFRS 9 ใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสี่ยงในขณะท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ปจจุบันไมไดกลาวถึง โดยการบัญชีปองกันความเส่ียงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแตละประเภท
นั้นข้ึนอยูกับลักษณะของความเส่ียงท่ีทําการปองกัน ไดแก การปองกันความเส่ียงในมูลคายุติธรรม การ
ปองกันความเส่ียงในกระแสเงินสดและการปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน
ตางประเทศ ตาม TFRS 9 บริษัทตองระบุถึงความสัมพันธของการบัญชีปองกันความเส่ียงท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และตองนําขอมูลเชิงคุณภาพและ 
การคาดการณไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการปองกันความเส่ียง ท้ังนี้ TFRS 9  
ใหทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเส่ียงสําหรับรายการท่ีเขาเง่ือนไข ซึ่ง ณ วันท่ีถือ
ปฏิบัติเปนครั้งแรก บริษัทไมมีผลกระทบจากเรื่องดังกลาว 
 

การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
 
บริษัทจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมน้ีเปนครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบสะสมกับ
กําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 และไมถือปฏิบัติกับขอมูลท่ีแสดงเปรียบเทียบ  
 
 
 

รายงานประจำาป ี2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 86



บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

 60 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเชา 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 (“TFRS 16”) ใหวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรู
สินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะส้ันหรือ
สินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาตํ่า สวนการบัญชีสําหรับผูใหเชาไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช 
ในปจจุบันเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป โดยปจจุบันบริษัท
รับรูรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

 
บริษัทไดประเมินสินทรัพยตามสัญญาเชาตาม TFRS 16 โดย ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 บริษัทจะรับรูสินทรัพย
สิทธิการใชเพิ่มข้ึนประมาณ 36 ลานบาท ในขณะท่ีคาเชาจายลวงหนาลดลงประมาณ 2 ลานบาท ซึ่งจะสงผลให
หนี้สินตามสัญญาเชาเพ่ิมข้ึนประมาณ 34 ลานบาท และลักษณะของคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาว
จะเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจะรับรูคาเส่ือมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบ้ียจายของหน้ีสินตาม
สัญญาเชา  
 
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
 
บริษัทจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรก ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
ยอนหลัง โดยรับรูสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาและไมถือปฏิบัติกับขอมูลท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 
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รายการระหว่างกัน
ร�ยก�รระหว่�งกันซึ่งเกิดขึ้นระหว่�งบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยก�รถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น และ/
หรือ มีกรรมก�รร่วมกัน เป็นร�ยก�รค้�ในก�รดำ�เนินธุรกิจปกติและเป็นไปต�มเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป ใช้นโยบ�ยซื้อข�ย
ต่อรองกันต�มกลไกตล�ด โดยก�รเทียบเคียงร�ค� กับตล�ดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีนโยบ�ยร�ค�
ระหว่�งกันเป็นไปต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 4

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

1. ข�ยสินค้� บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด 2,376.93 ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ

บริษัทกลุ่มสย�มบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด 1,023.77 ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล

บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำ�กัด 354.48  ภ�ยนอก

บริษัทไดน่� แพคส์ จำ�กัด 342.59

บริษัทตะวันน�บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด 279.31

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำ�กัด 62.88

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำ�กัด 32.84

รวม 4,472.81

2. ให้บริก�รและอ่ืน ๆ บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด 5.99 ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ

บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง  เซ็นเตอร์ จำ�กัด 0.50 ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล

 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด 0.20 ภ�ยนอก

บริษัทกลุ่มสย�มบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด 0.07

บริษัทผลิตภัณฑ์กระด�ษไทย จำ�กัด

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

0.07

0.01

รวม 6.84

3. ซื้อสินค้� บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด 1,114.33 ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ

 บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 584.49 ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทกลุ่มสย�มบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด

138.85

47.73

ภ�ยนอก

บริษัทผลิตภัณฑ์กระด�ษไทย จำ�กัด 4.49

 บริษัทกระเบื้องกระด�ษไทย จำ�กัด 3.38

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

รายงานประจำาป ี2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มห�ชน) 88



รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะรายการ บริษัท / ความสัมพันธ์
มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

บริษัทตะวันน�บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด

บริษัทสย�มฟอเรสทรี จำ�กัด

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้�ง จำ�กัด

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำ�กัด

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำ�กัด

บริษัทสย�มอุตส�หกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด

บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำ�กัด

บริษัทไดน่� แพคส์ จำ�กัด

บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำ�กัด

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง จำ�กัด

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทสย�มซ�นิท�รีแวร์อินดัสทรี จำ�กัด

2.35

1.94

1.77

1.65

1.41

0.93

0.82

0.66

0.52

0.46

0.31

0.20

0.01

รวม 1,906.30

4. รับบริก�รและอ่ืน ๆ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด 136.77 ร�ค�ตล�ดเทียบเท่�กับ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มห�ชน) 78.79 ร�ค�ที่ตกลงกับบุคคล

บริษัทสย�มคร�ฟท์อุตส�หกรรม จำ�กัด 44.44 ภ�ยนอก

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน) 43.77

บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด 9.03

บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด

บริษัทไอทีวัน จำ�กัด

บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำ�กัด

8.40

4.13

1.92

บริษัทกระเบื้องกระด�ษไทย จำ�กัด

บริษัทสย�มอุตส�หกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด

บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

1.57

1.04

0.90

0.85

บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด 0.67

บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำ�กัด

บริษัทกฎหม�ยเอสซีจี จำ�กัด

0.47

0.21

บริษัทผลิตภัณฑ์กระด�ษไทย จำ�กัด

บริษัทอินวีนิค จำ�กัด

0.08

0.01

รวม 333.05
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1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

 1. น�ยวิช�ญ จิตร์ภักดี   ประธ�นกรรมก�ร 

 2. น�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์  รองประธ�นกรรมก�ร

 3. น�ยสุรช� อุดมศักดิ์ 

 4. น�ยเอกร�ช นิโรจน์  

 5. น�ยประกอบ พิกุลก�นตเลิศ  กรรมก�รผู้จัดก�ร

2. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

    กรรมก�รไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญ�ใด ๆ ที่บริษัททำ�ขึ้นระหว่�งรอบปีบัญชี 2562

3. รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีบัญชี 2562 กับ 

    รอบปีบัญชี 2561 

    3.1  ก�รถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมก�รในบริษัท    -ไม่มี-

    3.2  ก�รถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมก�รในบริษัทในเครือ (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)) มี 1 คน ดังน้ี

ข้อมูลกรรมการ

หุ้นสามัญ

ชื่อกรรมการ
จำานวนหุ้นที่ถือ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รอบปีบัญชี 2562 รอบปีบัญชี 2561

  1. น�ยวิช�ญ จิตร์ภักดี - - -

  2. น�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์ - - -

  3. น�ยสุรช� อุดมศักดิ์ - - -

  4. น�ยเอกร�ช นิโรจน์ 1,400 - -

  5. น�ยประกอบ พิกุลก�นตเลิศ - - -

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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4. ค่าตอบแทนกรรมการ 

    ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562 มีดังนี้

 ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีน�คม 2559 ได้มีมติอนุมัติค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัท ดังนี้

หุ้นกู้

หมายเหตุ     ต�ม พ.ร.บ.บริษัทมห�ชนจำ�กัด คำ�ว่� "บริษัทในเครือ" หม�ยถึง บริษัทมห�ชนจำ�กัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีคว�มสัมพันธ์

  กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหล�ยบริษัทในลักษณะดังต่อไปน้ี

  - บรษิทัหนึง่มอีำ�น�จควบคมุเกีย่วกบัก�รแต่งตัง้และถอดถอนกรรมก�รซึง่มอีำ�น�จจดัก�รทัง้หมดหรอืโดยส่วนใหญ่

      ของอีกบริษัทหนึ่ง

  - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่�ร้อยละห้�สิบของหุ้นที่ออกจำ�หน่�ยแล้ว

ตำาแหน่ง
ค่าตอบแทน

รายปี
(บาท/คน/ปี)

เบี้ยประชุม

(บาท/คน/ครั้ง)
ค่าตอบแทนตามผลการดำาเนินงาน

ประธ�น 90,000 30,000 ในรอบระยะเวล�บัญชีใดห�กบริษัทมีผลกำ�ไรและมีก�ร

จ่�ยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมก�รบริษัทได้รับ 

ค่�ตอบแทนต�มผลก�รดำ�เนินง�นในอัตร�ร้อยละ 0.5 ของ 

ยอดกำ�ไรสุทธิประจำ�รอบระยะเวล�บัญชีนั้น โดยกำ�หนด 

วงเงินไม่เกิน 2 ล้�นบ�ทต่อปี ท้ังน้ีค่�ตอบแทนต�มผลก�ร 

ดำ�เนินง�นดังกล่�วให้คณะกรรมก�รบริษัทแบ่งจ่�ยในอัตร� 

เท่�กัน

กรรมก�ร 90,000 15,000

ชื่อกรรมการ
จำานวนหุ้นที่ถือ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รอบปีบัญชี 2562 รอบปีบัญชี 2561

  1. น�ยวิช�ญ จิตร์ภักดี - - -

  2. น�ยแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์ - - -

  3. น�ยสุรช� อุดมศักดิ์ - - -

  4. น�ยเอกร�ช นิโรจน์ - - -

  5. น�ยประกอบ พิกุลก�นตเลิศ - - -
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 ทั้งนี้ให้จ่�ยเฉพ�ะกรรมก�รบริษัทที่ไม่ใช่พนักง�นประจำ�ของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุม

 ผู้ถือหุ้นจนกว่�ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่�งอื่น

 สำ�หรับรอบระยะเวล�บญัชีสิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัว�คม 2562 ค่�ตอบแทนร�ยปี เบีย้ประชมุ และค่�ตอบแทนต�มผลก�รดำ�เนนิง�น 

    ของคณะกรรมก�รบริษัท รวมเป็นเงิน 247,712 บ�ท

หม�ยเหตุ

*ค่�ตอบแทนต�มผลก�รดำ�เนินง�น ร้อยละ 0.5 ของประม�ณก�รกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2562 ที่ 508.77 ล้�นบ�ท (รวมไม่เกิน  

2 ล้�นบ�ทต่อปี) จ่�ยในปี 2563 คณะกรรมก�รบริษัทแบ่งจ่�ยในอัตร�เท่�กัน

หม�ยเหตุ    ในปี 2562 ไม่มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริห�ร เน่ืองจ�กคณะกรรมก�รบริษัทมีมติให้ยกเลิก 

     คณะกรรมก�รบริห�ร ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษ�ยน 2561 เป็นต้นม�

5. ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท

    กรรมก�รบริษัทที่ไม่ใช่พนักง�นประจำ�ของเอสซีจี 1 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจ�กบริษัท ในรอบปี 2562 ดังนี้

ชื่อกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรวม
รายบุคคล  

(บาท)

ค่าตอบแทน
รายปี

(บาท)

เบี้ย
ประชุม

(บาท)

ค่าตอบแทน

ตามผลการ

ดำาเนินงาน*

(บาท)

1. น�ยดำ�ริ          ตันชีวะวงศ์ 37,233 45,000 165,479 247,712

รวม 37,233 45,000 165,479 247,712
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