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ข้อมูลบริษัท
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536000242
สำ�นักงานใหญ่ โรงงานกาญจนบุรี
		 222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำ�บลวังขนาย อำ�เภอท่าม่วง
		 จังหวัดกาญจนบุรี 71110
		 โทรศัพท์ : 0-3461-5800 โทรสาร : 0-3461-5899

โรงงานปราจีนบุรี
		 70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำ�บลบ่อทอง
		 อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
		 โทรศัพท์ : 0-3728-4800 โทรสาร : 0-3728-4899

สำ�นักงานกรุงเทพฯ
		 ชั้น 15 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย
		 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
		 โทรศัพท์ : 0-2586-4500 โทรสาร : 0-2586-6600

ประเภทธุรกิจ
		 ผลิตและจำ�หน่ายกระดาษคราฟท์สำ�หรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูก

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
		 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 			
		 หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว 10,000,000 หุ้น
		 หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
- ไม่มี -

ทุนชำ�ระแล้ว 100,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนจดทะเบียนในปีปัจจุบัน
		 ทุนจดทะเบียน 3,582,537,210 บาท 			
		 หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว 358,253,721 หุ้น
		 หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
- ไม่มี -

ทุนชำ�ระแล้ว 3,582,537,210 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้้หุ้นละ
10 บาท

ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50)

- ไม่มี -

ข้อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10)

- ไม่มี -
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นายทะเบียนหุ้น
		
		
		
		

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000 โทรสาร : 0-2009-9992

ผู้สอบบัญชี

		

นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
		 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
		 นายโชคชัย งามวุฒิกุล 		
		 นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ
		
		
		
		

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด
ชั้น 50 - 51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2677-2000 โทรสาร : 0-2677-2222

ที่ปรึกษากฎหมาย
		 บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำ�กัด
		 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
		 โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888
		 โทรสาร : 0-2586-2976, 0-2586-2977
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สารจากคณะกรรมการ
ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังที่มี
ความผันผวนอย่างมากของสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอันเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ ผลกระทบของสงคราม
การค้า แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น และความตึงเครียดทางการเมืองในหลายประเทศ ส่วนเศรษฐกิจอาเซียนในช่วง
ครึง่ ปีแรกแม้ยงั อยูใ่ นระดับดีดว้ ยปัจจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานและการส่งออก แต่จากความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลกที่เข้ามากระทบท�ำให้มีปัจจัยความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกันกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ช่วง
ครึง่ ปีแรกมีการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยภาคการผลิต แต่ในครึง่ ปีหลังเริม่ มีปจั จัยทีส่ ง่ ผลด้านลบมากขึน้ อาทิ การชะลอตัว
ของภาคการส่งออก การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนของจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ ในประเทศไทย ปี 2561 ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ส�ำหรับอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ในภูมภิ าคอาเซียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ผผู้ ลิต
รายต่าง ๆ ในภูมภิ าคอาเซียนมีการขยายก�ำลังการผลิตเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการทีเ่ ติบโต อย่างไรก็ตามยังมีความเสีย่ ง
และโอกาสจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึง่ อาจท�ำให้มกี ารย้ายฐานการผลิตสินค้าเข้าและออก
จากภูมิภาคได้
นอกจากนี้ สถานการณ์ราคาวัตถุดบิ เยือ่ กระดาษ แป้ง และพลังงานยังคงมีความผันผวน และปรับตัวเพิม่ จากปีกอ่ น
อย่างมีนยั ส�ำคัญ ส่งผลให้ ในปี 2561 บริษทั มีรายได้จากการขายรวม 6,952 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 จากปีกอ่ น จากปริมาณ
การขายทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม บริษทั มีก�ำไรส�ำหรับปี 300 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 จากปีกอ่ น โดยมีปจั จัยส�ำคัญจากต้นทุนราคา
วัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม
โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร รักษาเสถียรภาพทางการเงิน บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจ�ำหน่ายให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการบริหารงานอย่างมีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ยังคงน�ำแนวคิดในด้านการจัดการผลผลิต
ทั่วทั้งองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productivity Management - TPM) มาประยุกต์ ใช้ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยที่สุดด้วยหลักการ ผลิต ใช้ และหมุนเวียน
กลับมาใช้ ใหม่ รวมถึงดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการให้พนักงานและคู่ธุรกิจทุกคนท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และมีสุขอนามัยที่ดี โดยบริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงาน และให้ความส�ำคัญในการพัฒนาพนักงาน สนับสนุนให้มี
การเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ และภาคปฏิบัติโดยการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นการเตรียม
ความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
อาทิ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายรักษ์ลมุ่ น�ำ้ พระปรงเพือ่ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแม่นำ�้ เปิดโอกาสให้ชมุ ชนรอบโรงงาน และหน่วยงาน
ราชการเข้าเยีย่ มชมกระบวนการผลิต และการจัดการสิง่ แวดล้อมของโรงงาน การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน สนับสนุน
โครงการด้านกีฬาและสุขภาพ ด้านสาธารณกุศล และส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้
บนพืน้ ฐานอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์และเชื่อมั่นต่อศักยภาพในการด�ำเนินงานของบริษัทและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะสานต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

(นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล)
ประธานกรรมการ
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(นายแสงชัย วิริยะอ�ำไพวงศ์)
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
หน่วย:ล้านบาท

2561

2560

2559

2558

2557

รายได้รวม

6,982

6,373

5,752

5,431

5,509

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

6,625

5,874

5,306

4,964

4,912

EBITDA

966

1,047

958

907

980

ก�ำไรส�ำหรับปี

300

436

417

426

564

7,514

7,528

7,042

7,371

7,104

861

893

592

1,087

941

6,653

6,635

6,450

6,284

6,163

(ล้านหุ้น)

358.25

358.25

358.25

358.25

358.25

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

(บาท)

18.57

18.52

18.00

17.54

17.20

ก�ำไรต่อหุ้น

(บาท)

0.84

1.22

1.16

1.19

1.58

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท)

0.60*

0.75

0.70

0.70

0.90

(%)

71.7*

61.7

60.2

58.8

57.1

อัตราก�ำไรส�ำหรับปีตอ่ รายได้จากการขาย (%)

4.3

6.9

7.3

7.9

10.3

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

4.0

6.0

5.8

5.9

8.2

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(%)

4.5

6.7

6.5

6.8

9.4

งบก�ำไรขาดทุน

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ออก

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราเงินปันผลต่อก�ำไรส�ำหรับปี

*เสนอขออนุมัติ
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ผังการบริหารงาน
ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการบริษัท

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานกรรมการ

นายด�ำริ ตันชีวะวงศ์

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ

นายสุชัย กอประเสริฐศรี

นายแสงชัย วิริยะอ�ำไพวงศ์

รองประธานกรรมการ

กรรมการ
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กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

คณะจัดการของบริษัท
1.
2.
3.
4.

นายประกอบ
นางนภาพร
นางสาวเมธินันท์
นายกิตติ

พิกุลกานตเลิศ
กาญจนทวีวัฒน์
โลกิตสถาพร
วิวัฒน์บวรวงษ์

ผู้อำ�นวยการโรงงานปราจีนบุรี
ผู้อำ�นวยการสายงานการตลาด
ผู้อำ�นวยการสายงานบัญชี และการเงิน
ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2561
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ผลการด�ำเนินงานของธุรกิจ
ปี 2561 รายได้จากการขายรวม 6,952 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น จากปริมาณการขายทีเ่ พิม่ ขึน้
มี EBITDA เท่ากับ 966 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน และก�ำไรส�ำหรับปี 2561 เท่ากับ 300 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปัจจัยส�ำคัญจากต้นทุนราคาวัตถุดิบและพลังงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์

การตลาดและการแข่งขัน
ปี 2561 ความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ ในประเทศไทยยังคงเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกับการขยายตัว
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ และปริมาณการส่งออกยังคงเติบโตได้ดี แม้ความต้องการในภูมิภาคอาเซียนจะเติบโต
อย่างต่อเนื่อง แต่การแข่งขันในตลาดภูมิภาคปรับตัวสูงขึ้นจากการขยายก�ำลังการผลิตของผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน
ซึ่งอาจท�ำให้มีการย้ายฐานการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกเข้าและออกจากภูมิภาคได้
ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กรและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การพัฒนาองค์กร
ด้านธุรกิจ
ในปี 2561 บริษทั ด�ำเนินกลยุทธ์การด�ำเนินงานโดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้สงู ขึน้
น�ำเสนอสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับธุรกิจ และควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อตอบโจทย์
เป้าหมายขององค์กร

การพัฒนาบุคลากร
- ร่วมปรับปรุงคุณภาพด้วยการท�ำวิจัย “SCG Engagement Survey 2018” เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของ
พนักงานและน�ำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากร ด้วยเล็งเห็นความส�ำคัญของพนักงานในฐานะหัวใจส�ำคัญของบริษทั
- พัฒนาทักษะการสื่อสารให้พนักงานชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับชุมชนรอบโรงงาน
และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม เรียนรู้การวางแผนกิจกรรมอย่างมีกลยุทธ์และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษทั ด�ำเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อมโดยด�ำเนินกิจกรรมโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม
ความปลอดภัย การสื่อสาร และการกีฬามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนภายใต้อุดมการณ์ของเอสซีจี
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชนรอบโรงงาน โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ผ่านโครงการต่าง ๆ
สรุปได้ดังนี้

โรงงานกาญจนบุรี
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 โครงการน�้ำจากระบบบ�ำบัดเพื่อการเกษตรชุมชน

บริษัทน�ำน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในชุมชน (อ้อย, ข้าวโพด) พื้นที่จ�ำนวน 688 ไร่
ครอบคลุมชุมชนหมู่ 1 ต�ำบลวังศาลา จ�ำนวน 43 ครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรมีน�้ำใช้ตลอดทั้งปี สามารถสร้างอาชีพและ
รายได้อย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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1.2 โครงการสนับสนุนรายได้ของชุมชน

บริษัทได้น�ำ 3 กลุ่มอาชีพรอบโรงงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนา
อาชีพวังขนาย กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มอาสาสมัครประจ�ำ
หมูบ่ า้ น (อสม.) บ้านศาลเจ้าโพรงไม้ และกลุ่มแม่บา้ นชุมชน
ริมนำ�้ วังขนายน�ำผลิตภัณฑ์มาร่วมจ�ำหน่ายในงาน Green
Market ทีส่ �ำนักงานใหญ่ เอสซีจี บางซือ่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเสริมรายได้ ให้กับชุมชน

2. ด้านสังคม
2.1 โครงการอาคารโรงสีข้าวชุมชนหมู่ 6 ต�ำบลบ้านใหม่

บริษทั สนับสนุนการสร้างอาคารโรงสีขา้ วชุมชนให้กบั ชุมชนหมู่ 6 ต�ำบลบ้านใหม่
อ�ำเภอท่าม่วง โดยได้รว่ มสนับสนุนเครื่องสีข้าว และชุมชนเป็นผู้ดูแลรักษาเครื่อง
ร่วมกัน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงสามารถน�ำข้าวหลังจากการ
เก็บเกีย่ วมาสีเก็บไว้เพือ่ บริโภค และจ�ำหน่าย ท�ำให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการสีขา้ ว
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2.2 โครงการเครื่องออกก�ำลังกาย หมู่ 1 ต�ำบลท่าม่วง และหมู่ 4 ต�ำบลบ้านใหม่
บริษทั มอบเครือ่ งออกก�ำลังกายให้แก่ชมุ ชน หมู่ 1 ต�ำบลท่าม่วง
และหมู่ 4 ต�ำบลบ้านใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านและเยาวชน
ในชุมชนรักการออกก�ำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกล
จากยาเสพติด

2.3 โครงการทุนการศึกษาชุมชนและโรงเรียนรอบโรงงาน

บริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบโรงงาน รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 364,000 บาท ซึ่งจัด
เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ผู้พัฒนาประเทศชาติในอนาคต

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2.4 โครงการอาคารศาลเจ้าแม่เบิกไพร หมู่ 1 ต�ำบลวังขนาย

บริษัทจัดสร้างอาคารศาลเจ้าแม่เบิกไพร เชื่อมต่อระหว่างศาลเจ้า
และห้องเก็บของ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน

2.5 โครงการอาหารกลางวันเด็กและมอบอุปกรณ์การเรียน

บริษัทได้จัดกิจกรรมสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กและมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนรอบโรงงาน จ�ำนวน 4
โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดวังศาลา โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ปุญสิริวิทยา โรงเรียนวัดวังขนาย
ทายิการาม ซึ่งมีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
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2.6 โครงการรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

บริษัทมอบรถตู้สนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ หมู่ที่ 1 บ้านศาลเจ้า
โพรงไม้ ต�ำบลวังขนาย เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ไว้ ใช้ประโยชน์และกิจกรรมด้านสุขภาพ
ภายในชุมชน

2.7 โครงการทอดกฐินวัดในชุมชนรอบโรงงาน

บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดวังศาลา เป็น
จ�ำนวนเงิน 296,999 บาท โดยมีผบู้ ริหาร พนักงาน คูธ่ ุรกิจ
และชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2.8 กิจกรรมชมฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด
บริษัทน�ำชุมชนรอบโรงงานร่วมชมการ
แข่งขันฟุตบอลที่สนามเอสซีจีสเตเดียม
ในรอบต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
และสร้ า งแรงบั น ดาลในการเล่ น กี ฬ า
ฟุตบอล เพื่อการพัฒนาฝีมือในการเล่น
กีฬาฟุตบอลต่อไป

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการสร้างฝายชะลอน�้ำ

บริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านในชุมชน สร้างฝายชะลอน�้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของผืนป่า
และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี
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3.2 กิจกรรม Green Academy ค่ายเยาวชนรุน่ ใหม่ ใส่ใจสิง่ แวดล้อม ปีที่ 11

บริษทั จัดกิจกรรม Green Academy ค่ายเยาวชนรุน่ ใหม่ ใส่ใจสิง่ แวดล้อม ปีที่ 11 โดยน�ำเยาวชน คณะครู และผูน้ �ำชุมชนรอบ ๆ โรงงาน
จ�ำนวนทัง้ หมด 92 คน ศึกษาดูงานโครงการห้วยองคต อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เรียนรูเ้ รือ่ งการสร้างฝายชะลอน�ำ้ การปลูกหญ้าแฝก
การเลี้ยงหมูหลุม การท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการท�ำน�้ำส้มควันไม้ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ ในชุมชนของตนเอง

3.3 โครงการหัวใจ รีไซเคิล (RECYCLE)

บริ ษั ท จั ด โครงการหั ว ใจ รี ไ ซเคิ ล (Recycle) ในการน�ำ
กระดาษที่ใช้แล้วในหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเป็นกระดาษ
ถ่ายเอกสาร เพือ่ น�ำกลับไปใช้ ในส�ำนักงาน เพือ่ ส่งเสริมการ
น�ำกลั บ มาใช้ ใ หม่ โดยเชิ ญ หน่ ว ยงานราชการในพื้ น ที่
เข้าร่วม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยในปี 2561 มี
กระดาษที่น�ำมา Recycle จ�ำนวน 5,500 กิโลกรัม
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4. ด้านความปลอดภัย
4.1 โครงการสนับสนุนป้ายไฟวิ่ง ป้ายจราจร

บริษัทสนับสนุนป้ายจราจร ป้ายไฟวิ่งบริเวณทางโค้ง และป้ายทางแยกเข้าหมู่บ้าน
ตามจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุและจุดเสี่ยง ไว้ ใช้เป็นสัญญาณจราจรเตือนตามเส้นทางใน
ชุมชน เมื่อมีการจัดกิจกรรมหรืองานพิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยใน
ชุมชนให้มีมากยิ่งขึ้น

5. ด้านการสื่อสาร
5.1 โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน (Open House)

บริษัทจัดโครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน (Open House) เพื่อให้ชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน สื่อสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชมกระบวนการผลิต และการด�ำเนินงานด้าน CSR ของบริษทั โดยได้มชี มุ ชนต�ำบลวังขนาย ต�ำบลวังศาลา ต�ำบลบ้านใหม่ ต�ำบลท่าตะคร้อ
ต�ำบลพงตรุ ต�ำบลทุ่งทอง ต�ำบลแสนตอ ต�ำบลท่าม่วง และหน่วยงานราชการคณะครูนักเรียน อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งหมด 35 ครั้ง จ�ำนวน 1,600 คน
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5.2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

บริษัทร่วมกับเทศบาลต�ำบลวังขนาย เทศบาลต�ำบลท่าม่วง และองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่
พบปะชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 ต�ำบล เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน อาทิ กิจกรรมคัดแยกขยะ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทให้ชุมชนทราบ พร้อมทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชนต่าง ๆ ที่มีต่อโรงงาน

5.3 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

บริษทั เข้าไปพบปะพูดคุย และให้การสนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีในวันส�ำคัญ
ต่าง ๆ ในชุมชน และหน่วยงานราชการ
รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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6. ด้านกีฬา
6.1 โครงการฟุตบอลองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านใหม่ต่อต้านยาเสพติด

บริษัทสนับสนุนการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานราชการใน
พื้นที่โดยรอบโรงงาน และส่งเสริมให้เยาวชนมีความรักใน
การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด และ
มีน�้ำใจเป็นนักกีฬา อันจะส่งผลให้เยาวชนเป็นผู้ ใหญ่ที่ดี
และมีคุณภาพ

รางวัลที่ ได้รับปี 2561

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ด้านการเพิ่มผลผลิต
- รางวั ล ดี เ ด่ น ด้ า นแรงงานสั ม พั น ธ์ แ ละสวั ส ดิ ก าร
แรงงาน ประจ�ำปี 2561 ( ติดต่อกันเป็นปีที่ 12 )
- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
(ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3)
- รางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2018
- Green Industry Level 4
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โรงงานปราจีนบุรี
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 โครงการวิสาหกิจชุมชน ต�ำบลบ่อทอง

บริษัทสนับสนุนโครงการวิสาหกิจชุมชน ต�ำบลบ่อทอง ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากการสอนจักสานผลิตภัณฑ์ ที่ท�ำจาก
เส้นเทปต่อม้วนกระดาษ ให้กับกลุ่มอาสาสมัครประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ต�ำบลบ่อทอง เมื่อปี 2559 ซึ่งกลุ่มชุมชนได้ด�ำเนินการ
จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนหมู่ 9 และชุมชนหมู่ 4 ต�ำบลบ่อทอง

1.2 โครงการสนับสนุนรายได้ชุมชน

บริษัทน�ำตัวแทนชุมชน และผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปร่วมจ�ำหน่ายในงาน Green Market ส�ำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ
เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเสริมรายได้ ให้กับชุมชน
รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2. ด้านสังคม
2.1 โครงการติวเข้ม O-Net ปี 2561

บริษัทจัดโครงการติวเข้ม O-Net ปี 2561 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ช่วยเหลือเยาวชนในการยกระดับคะแนนสอบวัดผล
แห่งชาติ (O-Net) ช่วยต่อยอด สานฝันของเด็ก เยาวชนให้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป โดยจัดการสอนใน 5 รายวิชา
ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนจาก 12 โรงเรียน
ที่อยู่ในพื้นที่ 5 ต�ำบล เข้าร่วมจ�ำนวน 200 คน

2.2 โครงการอุปกรณ์ส�ำหรับผู้ป่วยติดเตียงและเครื่องพ่นยุง

บริษัทให้การสนับสนุนเตียงผู้ป่วย รถเข็น และ เครื่องพ่น
หมอกควันไล่ยุง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บ่อทอง และต�ำบลย่านรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดูแล
ด้านสุขภาพให้กบั ผูป้ ว่ ยและผูด้ อ้ ยโอกาส ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรอบโรงงาน
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
3.1 โครงการคณะท�ำงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษทั ได้จดั ประชุมคณะท�ำงานด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ประกอบด้วย
ผู ้ แ ทนทั้ ง จากบริ ษั ท และชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
ตัวแทนของชุมชน เพื่อประสานงาน ดูแล และตรวจสอบ
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานและชุมชน
โดยจะมีการจัดประชุมและศึกษาดูงานร่วมกัน

3.2 โครงการตรวจสอบการปล่อยน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วออกนอกโรงงานตามเงื่อนไข
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)

บริษัทได้เชิญผู้น�ำชุมชน และคณะท�ำงานสิ่งแวดล้อมแนวลุ่มน�้ำพระปรง เข้าร่วมประชุมรับฟังการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับตรวจสอบการปล่อยน�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วออกนอกโรงงาน ตามเงื่อนไข รง.4 ของโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโรงงานให้ชุมชนได้เข้ามาตรวจสอบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบโรงงาน

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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4. ด้านความปลอดภัย
4.1 โครงการ Safety Day ปี 2018

บริษัทจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อเน้นย�้ำการท�ำงานอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของโรงงาน
ให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจที่อยู่ในชุมชน

5. ด้านการสื่อสาร
5.1 โครงการทุ่งทานตะวันบาน ที่ต�ำบลบ่อทอง อ�ำเภอกบินทร์บุรี ณ เขตอุตสาหกรรมบ่อทอง

บริษัทจัดท�ำโครงการนี้ตามวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ และให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต�ำบล
บ่อทอง สร้างรายได้ ให้กับชุมชนในรัศมีรอบโรงงาน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้น�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว และการใช้
สารปรับปรุงดินของโรงงาน
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5.2 โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน (Open House)

บริษัทจัดโครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน (Open House) เพื่อให้ชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน สื่อสารด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อม ชมกระบวนการผลิต และการด�ำเนินงานด้าน CSR รวมถึงสือ่ สารถึงการดูแลด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
ภายในโรงงาน

6. ด้านกีฬา
6.1 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

บริษทั สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในชุมชน อาทิ สนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบ่อทอง เพือ่ สนับสนุน
การออกก�ำลังกาย พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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6.2 โครงการไทยเคนเปเปอร์ Academy Football 2018 และ โครงการไทยเคนเปเปอร์ ยูธ คัพ 2018

บริษัทจัดโครงการไทยเคนเปเปอร์ Academy Football 2018 และ โครงการไทยเคนเปเปอร์ ยูธ คัพ 2018 เพื่อฝึกสอน
ทักษะฟุตบอลให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่รอบรัศมีโรงงาน รวมถึงเยาวชนที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้ ได้
ออกก�ำลังกาย และเพิ่มทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยมุ่งเน้นให้มีความสามัคคี ให้เยาวชนห่างไกลสิ่งเสพติด ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

6.3 โครงการแพทย์เคลื่อนที่ ต�ำบลบ่อทอง และต�ำบลย่านรี

บริษัทจัดโครงการแพทย์เคลื่อนที่ให้กับชุมชน ต�ำบลบ่อทอง และต�ำบลย่านรี ให้การดูแลตรวจสุขภาพของคนในชุมชน รวมถึง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล โดยมีหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี ลงพื้นที่ให้บริการตรวจ
สุขภาพทั่วไป การสนับสนุนแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ต�ำบลละ 150 อัน และมีนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มาให้
บริการซ่อมเครื่องใช้ ไฟฟ้า เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการตัดผม และนวดแผนไทยฟรี มีคนจากชุมชนในพื้นที่
มาใช้บริการต�ำบลละประมาณ 300-400 คน
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รางวัลที่ ได้รับ ปี 2561
รางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2018

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

27

Financial
Statements
งบการเงิน
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2560 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย

หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

5

228,520,303

13,851,113

4, 6, 7

1,134,016,466

1,198,635,447

8

1,139,851,803
2,502,388,572

1,116,150,919
2,328,637,479

21,952,667

23,995,605

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

9

42,822,274

42,822,274

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

10

4,933,719,742

5,109,522,690

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

11

13,293,137

20,084,034

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

5,011,787,820

2,923,885
5,199,348,488

รวมสินทรัพย

7,514,176,392

7,527,985,967

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

4, 14, 15

ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

20,000,000

731,462,766

768,327,482

23,561,719

26,552,905

3,539,538
758,564,023

3,784,284
818,664,671

1,252,259

702,951

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

16

73,378,282

54,389,837

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

12

27,776,467
102,407,008

19,189,549
74,282,337

860,971,031

892,947,008

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

17

ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ

3,582,537,210

3,582,537,210

3,582,537,210

3,582,537,210

18

355,000,000

355,000,000

18

260,503,141

245,503,141

ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน

2,455,165,010
6,653,205,361

2,451,998,608
6,635,038,959

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

7,514,176,392

7,527,985,967

ทุนที่ออกและชําระแลว
- หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

รายไดจากการขาย

4

6,952,392,563

6,310,057,649

ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน

4

(6,262,735,753)
689,656,810

(5,581,786,421)
728,271,228

4,430,900

5,559,346

25,006,844

57,657,000

719,094,554

791,487,574

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น

4

กําไรกอนคาใชจายจากการดําเนินงาน
ตนทุนในการจัดจําหนาย

19

(128,455,802)

(128,236,263)

คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย

20

(230,716,439)
(359,172,241)

(163,134,620)
(291,370,883)

359,922,313

500,116,691

(3,129,592)

(796,241)

356,792,721

499,320,450

(56,957,924)

(63,597,225)

299,834,797

435,723,225

0.84

1.22

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

22

กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

2561

2560
(บาท)

กําไรสําหรับป

299,834,797

435,723,225

(16,222,630)

(151,989)

3,244,526
(12,978,104)

30,398
(121,591)

286,856,693

435,601,634

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี

22

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
หมายเหตุ

ยังไมไดจัดสรร

ทุนที่ออก

สวนเกิน

ทุนสํารอง

รวมสวนของ

และชําระแลว

มูลคาหุน

ตามกฎหมาย

ผูถือหุน

(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

3,582,537,210

355,000,000

223,603,141

2,289,074,579

21,900,000

(21,900,000)

6,450,214,930

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

18

-

-

เงินปนผล

24

-

-

-

-

กําไรสําหรับป

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

-

-

(250,777,605)

(250,777,605)

(272,677,605)

(250,777,605)

-

435,723,225

435,723,225

-

-

(121,591)

(121,591)

-

-

435,601,634

435,601,634

21,900,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,582,537,210

355,000,000

245,503,141

2,451,998,608

6,635,038,959

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

3,582,537,210

355,000,000

245,503,141

2,451,998,608

6,635,038,959

15,000,000

(15,000,000)

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

18

-

-

เงินปนผล

24

-

-

-

-

กําไรสําหรับป

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

-

-

(268,690,291)

(268,690,291)

(283,690,291)

(268,690,291)

-

299,834,797

299,834,797

-

-

(12,978,104)

(12,978,104)

-

-

286,856,693

286,856,693

2,455,165,010

6,653,205,361

15,000,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

3,582,537,210

10

355,000,000

260,503,141
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561

2560
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป

299,834,797

435,723,225

56,957,924

63,597,225

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

606,550,028

547,290,661

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา

16,077,272

564,119

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

5,245,095

4,551,726

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น

(919,364)

460,985

ดอกเบี้ยรับ

(512,384)

(596,470)

ดอกเบี้ยจาย

2,988,294

317,322

รายการปรับปรุง
คาใชจายภาษีเงินได

ผลขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ

16,117,535

-

ผลขาดทุนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ

748,000

-

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

35,767,458

(35,290,923)

1,038,854,655

1,016,617,870

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

64,618,981

(230,253,362)

สินคาคงเหลือ

(39,778,156)

(395,078,392)

ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ

2,042,938
26,883,763

3,535,100
(621,796,654)

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561

2560
(บาท)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน

(7,365,921)

227,789,511

(5,581,046)

(678,112)

527,763
(12,419,204)

96,908
227,208,307

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน

1,053,319,214

622,029,523

จายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(45,193,781)
1,008,125,433

(15,742,707)
606,286,816

512,384

596,470

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

(503,431,624)

(502,588,149)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

(103,921)

(652,300)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

1,227,000

37,248,121

ภาษีเงินไดจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(501,796,161)

(7,058,185)
(472,454,043)

เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561

2560
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
จายเงินปนผล
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(2,991,336)

(314,281)

(268,668,746)

(250,754,855)

(20,000,000)

-

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(291,660,082)

20,000,000
(231,069,136)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

214,669,190

(97,236,363)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

13,851,113
228,520,303

111,087,476
13,851,113

66,277,171

91,996,540

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

สารบัญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ขอมูลทั่วไป
เกณฑการจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ทุนเรือนหุน
สํารอง
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
ภาษีเงินได
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
เงินปนผล
สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
เครื่องมือทางการเงิน
ภาระผูกพัน

14
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

44

หมายเหตุ

สารบัญ

28
29
30

การบริหารจัดการสวนทุน
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ โดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562
1

ขอมูลทั่วไป
บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย สํานักงานใหญและ
โรงงานของบริษัทตั้งอยูที่
สํานักงานใหญ
โรงงาน

: เลขที่ 222 หมู 1 ถนนแสงชูโต ตําบลวังขนาย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
: 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 แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับผลิต และจําหนายกระดาษคราฟทสําหรับผลิตบรรจุภัณฑประเภทกลองลูกฟูก
ถุงกระดาษซีเมนต ซองและแกนกระดาษในประเทศไทย
2

เกณฑการจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ
งบการเงิ น นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช
โดยสภาวิชาชีพบัญชี

16
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สภาวิช าชีพ บัญ ชีไ ดอ อกและปรับ ปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลายฉบับ ซึ่ง มีผ ลบัง คับ ใชตั้ง แต
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่อ อก
และปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณ และผลการดําเนิ นงาน
หรือฐานะการเงินของบริษัท
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมขางตน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 โดยบริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาใชในการจัดทํา
งบการเงินนี้ เนื่องจากยังไมมีผลบังคับใช และไดเปดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30
(ข)

เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เรื่อง หนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนตาม
โครงการผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวน
ที่ระบุไวเปนอยางอื่น
(ง)

การประมาณการและการใชดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชดุลยพินิจ การประมาณการ
และ ขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความไม แ น น อนของประมาณการ และข อ สมมติ ที่ สํ า คั ญ ในการกํ า หนดนโยบายการบั ญ ชี
ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุ 12 และ 22
หมายเหตุ 16

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนําผล
ขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน
การวัดมูลคาของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
เกี่ยวกับขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมทั้งสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินและไมใชทางการเงิน
บริ ษั ท กํ า หนดกรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรม กรอบแนวคิ ด นี้ ร วมถึ ง กลุ ม ผู ป ระเมิ น มู ล ค า ซึ่ ง มี
ความรับผิดชอบโดยรวมตอการวั ดมู ลคายุติ ธรรมที่มีนัยสําคั ญ รวมถึงการวั ดมู ลคายุติ ธรรมระดับ 3 และรายงาน
โดยตรงตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
กลุ มผู ป ระเมิ นมู ลค า มี การทบทวนข อ มู ลที่ ไ ม ส ามารถสั งเกตได และปรั บ ปรุ งการวั ด มู ลค า ที่ มีนัย สํ า คั ญอย า ง
สม่ํา เสมอ หากมีการใชขอ มูลจากบุค คลที่ส ามเพื่อวัด มูลคา ยุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา
กลุมผูป ระเมิ น ได ประเมิ น หลั กฐานที่ไ ด มาจากบุค คลที่ส ามที่ส นั บ สนุ นข อสรุ ป เกี่ ย วกั บ การวัด มู ลคา รวมถึ ง
การจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทไดใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
มูลคายุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคาดังนี้
•
•
•

ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกันและกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาที่สังเกตได) สําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

หากขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นที่แตกตางกั นของ
มูลคายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้ นของ
มูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ําสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
บริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม อยูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปนี้
•
•

3

หมายเหตุ 9
หมายเหตุ 26

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบั ญชี ที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศแปลงค า เป น สกุ ล เงิ น ที่ ใ ช ใ นการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท โดยใช อั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงิน
ที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคา
จะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สิ นทรั พ ย แ ละหนี้ สิ นที่ ไ ม เ ป นตั วเงิ นซึ่ งเกิ ด จากรายการบั ญ ชี ที่ เ ป นเงิ นตราต า งประเทศและบั นทึ กตามเกณฑ
ราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพยและกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดใน
จํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเป นสวนหนึ่งของกิจกรรมจัด หาเงิ น ใน
งบกระแสเงินสด
(ค) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงดวยราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัย จะสู ญประเมิ นโดยการวิเคราะห ประวัติ การชําระหนี้ และการคาดการณเ กี่ย วกั บการชํา ระหนี้
ในอนาคตของลูกหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
หนี้สูญไดรับคืนรับรูเปนรายไดอื่นในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ง)

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
สินคาสําเร็จรูป
สินคาซื้อมาเพื่อขาย
วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ
ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ

- ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตจริง)
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย

ต นทุ นของสิ นค า ประกอบด วยต น ทุ น ที่ ซื้ อ ต นทุ นแปลงสภาพหรื อต นทุ น อื่ น เพื่ อให สิ นค า อยู ในสถานที่ แ ละ
สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของ
คาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการต นทุ น
การผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคาได
(จ) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
หรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง
ซึ่งรวมถึงตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพ
พรอมใหประโยชนและรวมถึงตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนโดยจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหมถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอไป
(ฉ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพย ตนทุนของการกอสรางสินทรัพยที่กิจการ
กอสรางเอง ซึ่งรวมถึงตนทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดหาสินทรัพย
เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย
การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย และตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข สําหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดย
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรซึ่งไมสามารถทํางานไดโดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟตแวรนั้นใหถือวาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของอุปกรณ
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณแตละรายการที่มีรูปแบบและอายุการใชประโยชนที่ตางกันตอง
บันทึกแตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คือผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการ
จําหนายกับมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยรับรูในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยที่เชา
การเชาซึ่งบริษัทไดรับความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญจากการครอบครองสินทรัพยที่เชานั้นๆ จัดประเภท
เปนสัญญาเชาทางการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาโดยทําสัญญาเชาทางการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวาหักดวย
คาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงิน
และสวนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมี
อัตราคงที่ คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช ง านจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ มี ไ ว ใ ช ง านเป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น
อสังหาริมทรัพยนั้นจะถูกจัดประเภทใหมเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยมูลคาตามบัญชี
ตนทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
ตนทุนในการเปลี่ยนแทนสวนประกอบ รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญจะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชี
ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูก
ตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุน
ของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑ อายุการใชประโยชน
โดยประมาณของสวนประกอบของสินทรัพยแตละรายการ และคํานวณตามประมาณการกําลังผลิตของเครื่องจักร
ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยและประมาณการกําลังการผลิตของเครื่องจักรแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต
- โรงงานกาญจนบุรี
- โรงงานปราจีนบุรี
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ
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5, 10, 20 ป
5 - 20, 40 ป
ตามประมาณการกําลังผลิต 1.92 ลานตัน
ตามประมาณการกําลังผลิต 5.25 ลานตัน
5 - 25 ป
5 - 15 ป
5, 10 ป
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบั ญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ช) สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สิ นทรั พ ย ไ ม มีตั วตนที่ บริ ษั ทซื้ อ มาและมี อายุ การใช ประโยชน ทราบได แน นอนวั ด มู ลค าด วยราคาทุ น หั ก ด ว ย
คาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
ค า ตั ด จํ า หน า ยรั บรู ในกํ า ไรหรื อ ขาดทุ นโดยวิ ธี เ ส นตรงซึ่ งโดยส ว นใหญ จะสะท อ นรู ป แบบที่ ค าดว า จะได รั บ
ประโยชน เ ชิ ง เศรษฐกิ จ ในอนาคตจากสิ น ทรั พ ย นั้ น ตามระยะเวลาที่ ค าดว า จะได รั บ ประโยชน จ ากสิ นทรั พ ย
ไมมีตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน ระยะเวลาที่คาดวาจะ
ไดรับประโยชนแสดงไดดังนี้
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

5, 10 ป

บริษัทไมไดคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนา
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ซ) การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคา
หรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกป
ในชวงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ การประเมิน
มูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสิ นทรั พย หักต นทุ นในการขายแลว แต มูลคา ใดจะสู งกวา การประเมินมู ลคา จากการใช ข อง
สิ นทรั พ ย ประมาณจากกระแสเงิ นสดที่ จะไดรั บ ในอนาคตจะคิ ด ลดเป นมู ลค า ป จจุ บั นโดยใชอัต ราคิ ดลดก อน
คํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่ มีตอ
สินทรัพย
การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ไม เ กิ นกว า มู ลค า ตามบั ญชี ภ ายหลั งหั กด วยค าเสื่ อมราคาสะสมหรื อค าตั ด จํ า หน ายสะสม เสมื อนหนึ่ งไม เ คยมี
การบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน
(ฌ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงดวยราคาทุน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ญ) ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนั้นใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทําโดย
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ต ศาสตร ประกั นภั ย จะถู กรั บรู ร ายการในกํ า ไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ อื่ น บริ ษั ทกํ า หนดดอกเบี้ ย จ า ยของหนี้ สิ น
ผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิโดยใชอัตราคิดลดที่ใชวัดมูลคาภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ณ ตนป โดย
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิซึ่งเปนผลมาจากการสมทบเงินและการจาย
ชําระผลประโยชน ดอกเบี้ยจายสุทธิและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการผลประโยชนรับรูรายการในกําไร
หรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชนของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชนที่
เกี่ยวของกับการบริการในอดีต หรือ ผลกําไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตองรับรูในกําไรหรือขาดทุน
ทันที บริษัทรับรูผลกําไรและขาดทุนจากการจายชําระผลประโยชนพนักงานเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมู ลค า
ปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจาย
ชําระหากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงาน
ไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
(ฎ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ก็ ต อเมื่ อ บริ ษั ท มี ภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั น โดยอนุ ม านที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปจจุบันซึ่ งเปนผลมาจากเหตุ การณในอดีต ที่ประมาณการไดอยา งนาเชื่ อถื อ และมีความเปนไปไดค อ นข า ง
แนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอน
จํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน
(ฏ) รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดตามปริมาณซื้อที่กิจการกําหนด
การขายสินคา
รายไดรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้นหรือมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา หรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจจากการขายสินคานั้น หรือไมอาจวัดมูลคาของจํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง
(ฐ)

คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตอง
จาย สวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไป
ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน
โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
บริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจํานวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑสําหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบร ว มกั น
พนักงานที่เห็นชอบกับขอเสนอจะไดรับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จํานวนปที่ทํางาน
หรือจํานวนเดือนคงเหลือกอนการเกษียณตามปกติ บริษัทบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีแผนการออกจากงานดวยความ
เห็นชอบรวมกัน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ฑ) ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู
โดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุ น
ประจําปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้ สิ น และจํ า นวนที่ ใ ช เ พื่ อ ความมุ ง หมายทางภาษี ภาษี เ งิ น ได ร อการตั ด บั ญ ชี จ ะไม ถู ก รั บ รู เ มื่ อ เกิ ด จาก
ผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและ
รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตรา
ภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผล
บังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจาก
ลักษณะวิธีการที่บริษัท คาดวาจะไดรับผลประโยชนจากสินทรัพยหรือจะจายชําระหนี้สินตามมูลคาตามบัญชี
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ในการกําหนดมู ลคา ของภาษีเ งิ นได ป จจุบั นและภาษี เงิ นไดร อการตั ดบั ญชี บริษัทตองคํานึ งถึงผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ บริษัทเชื่อวา
ไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณ
การและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหบริษัท
เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

58

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

29

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษี
ตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ ดังนั้น กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดทั้งจํานวน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่
ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรว มกัน
หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมี นัย สํ า คั ญ ทั้ งทางตรงและทางอ อมต อบุ ค คลหรื อ กิ จ การในการตั ด สิ นใจทางการเงิ น และ
การบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ
ความสัมพันธที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล
คอรปอเรชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง จํากัด”)
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท
จํากัด

ประเทศที่จัดตั้ง
ลักษณะความสัมพันธ
/สัญชาติ
ไทย
เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด
ไทย
เปนบริษัทใหญ
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)
ไทย
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เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ชื่อกิจการ
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด
(มหาชน)
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัทโอเรียนท คอนเทนเนอร จํากัด
บริษัทไดนา แพคส จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง
เซนเตอร จํากัด
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล
เปเปอร จํากัด
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ประเทศที่จัดตั้ง
ลักษณะความสัมพันธ
/สัญชาติ
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้:
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาดและอัตราตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาดและอัตราตามสัญญา

ขายสินคา
รายไดอื่น
ซื้อสินคา
คาบริการ

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้
2561

2560
(พันบาท)

รายได
รายไดจากการขายสินคา
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
- บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด
- บริษัทไดนา แพคส จํากัด
- บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
- บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
- บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด

2,268,231
720,807
456,323
424,311
274,093
48,511
22,387
391

รายไดจากการใหบริการ
บริษัทใหญในลําดับสูงสุด
- บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
- บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
32

1,714,664
685,759
373,636
314,535
225,814
42,810
35,638
890

138

17
2,246
629
-

2,857
376
4,500
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
รายไดอื่น
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด
- บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)

2560
(พันบาท)

1,624
1,379
1,097
-

547
942
1,993
388

1,349,897
703,288
160,701
44,201
31,136
19,888

1,511,920
562,089
98,653
91,319
25,889
21,791

49,531

36,862

75,343

66,719

143,191
44,362
38,047

183,275
34,455
30,864

796

1,383

คาใชจาย
ซื้อสินคา
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
- บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
- บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
- อื่นๆ
คาบริการ
บริษัทใหญในลําดับสูงสุด
- บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- อื่นๆ
คาตอบแทนกรรมการ

62

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

33

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
ลูกหนี้การคา
2561

2560
(พันบาท)

บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
- บริษัทไดนา แพคส จํากัด
- บริษัทโอเรียนท คอนเทนเนอร จํากัด
- อื่นๆ
รวม

205,739
93,464
75,906
25,404
24,617
6,996
432,126

202,275
86,276
55,727
19,215
24,378
5,581
393,452

2561

2560

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซนเตอร จํากัด
- อื่นๆ
รวม

34

(พันบาท)

206
18
224

2,317
81
112
2,510

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เจาหนี้การคา
2561

2560
(พันบาท)

บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชั่น จํากัด
- บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
- อื่นๆ
รวม

150,741
68,031
41,241
21,885
6,233
288,131

179,140
83,019
22,318
38,936
10,292
333,705

2561

2560

เจาหนีห้ มุนเวียนอื่น

(พันบาท)
บริษัทใหญในลําดับสูงสุด
- บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- อื่นๆ
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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3,914

3,184

8,824

5,803

1,428
8
14,174

3,663
1,320
13,970

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
2561

2560

(พันบาท)
11,393
12,386
254
293
12,640
11,686

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่น ๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพที่บริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของบริษัท
5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
2561
(พันบาท)
62
20,394
208,064
228,520

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
รวม

36

2560
21
7,374
6,456
13,851

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
6

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ

4

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัททั่วไป

7
4

รวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สูญสําหรับป

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2560
(พันบาท)

ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัททั่วไป
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

66

2561

432,126
672,283
(4,503)
667,780

393,452
762,735
(4,503)
758,232

1,099,906

1,151,684

224
33,886
34,110
1,134,016

2,510
44,441
46,951
1,198,635

-

37

(21,195)

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ

432,126

393,452

645,757

706,785

22,023
4,503
672,283
(4,503)
667,780

51,447
4,503
762,735
(4,503)
758,232

1,099,906

1,151,684

4

บริษัททั่วไป
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
มากกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
รวม

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 30 วันถึง 90 วัน
7

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2561

2560

(พันบาท)
18,223
2,523
4,815
9,599
4,271
11,252
149
8,757
6,652
14,820
34,110
46,951

รายไดคางรับคาขายไฟฟา
เงินจายลวงหนาคาสินทรัพย
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน
คาประกันภัยจายลวงหนา
อื่นๆ
รวม

38

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
8

สินคาคงเหลือ
2561

2560

(พันบาท)
380,704
365,306
486,550
526,390
153,374
162,679
111,734
87,093
1,156,804
1,117,026
(16,952)
(875)
1,139,852
1,116,151

สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
อะไหล วัสดุ และอื่นๆ
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและ
ไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
ตนทุนขาย
หัก การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
บวก การกลับรายการปรับลดมูลคา
รวมสุทธิ
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและไดรวมใน
บัญชีคา ใชจายในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไป

68

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

39

6,262,736
(279)
6,262,457

5,581,786
258
5,582,044

(15,798)

(822)

15,398
3,956,671

(93,005)
3,576,646

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
9

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561

42,822
42,822

บริ ษั ทได มีการประเมิ นมู ลค ายุ ติ ธรรมของอสั งหาริ มทรั พย เพื่ อการลงทุ น โดยพิ จารณาจากราคาตลาดตามเกณฑ
ของสินทรัพยที่ใชงานอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลคายุติธรรมจํานวน 298.09 ลานบาท (2560: 298.09
ลานบาท)
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 จาก
เกณฑขอมูลที่นํามา ซึ่งใชเทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม

40

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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70

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

10

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
จําหนาย / ตัดรายการบัญชี
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

88,393
(1,957)
86,436
86,436

ที่ดิน

245,514
5,224
47,810
298,548
7,952
33,086
339,586

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

41

1,195,929
24,850
(21,685)
76,744
1,275,838
21,388
(805)
26,701
1,323,122

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

8,501,280
155,402
552,780
9,209,462
181,042
(87,648)
182,053
9,484,909

129,065
3,567
(6,596)
10,762
136,798
9,987
(353)
11,896
158,328

เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
และติดตั้ง
(พันบาท)

51,908
6,251
2,420
60,579
(2,420)
58,159

ยานพาหนะ

816,056
314,889
(690,797)
440,148
257,343
(748)
(251,416)
445,327

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางการ
ติดตั้ง

11,028,145
510,183
(30,238)
(281)
11,507,809
477,712
(89,554)
(100)
11,895,867

รวม

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

71

-

86,436
86,436

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
จําหนาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย / ตัดรายการบัญชี
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

167,577
183,821

109,424
21,547
130,971
24,794
155,765

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

42

463,501
471,871

799,075
34,947
(21,685)
812,337
39,544
(630)
851,251

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

3,886,350
3,678,783

4,859,224
463,888
5,323,112
517,336
16,118
(50,829)
389
5,806,126

35,976
46,580

96,319
11,099
(6,596)
100,822
11,279
(353)
111,748

เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
และติดตั้ง
(พันบาท)

29,535
20,902

22,250
8,794
31,044
6,602
(389)
37,257

ยานพาหนะ

440,148
445,327

-

-

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางการ
ติดตั้ง

5,109,523
4,933,720

5,886,292
540,275
(28,281)
6,398,286
599,555
16,118
(51,812)
6,962,147

รวม

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม ซึ่งไดรับการคิดคาเสื่อมราคาเต็มมูลคาแลว
แตยังคงใชงานอยู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 2,058 ลานบาท (2560: 1,980 ลานบาท)
11

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

72

สินทรัพยไมมีตัวตน
ระหวางการพัฒนา
(พันบาท)

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอนเขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
โอนเขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

75,853
652
281
76,786
51
100
76,937

-

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

49,686
7,016
56,702
6,995
63,697

-

49,686
7,016
56,702
6,995
63,697

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20,084
13,240

-

20,084
13,293

รายงานประจำ�ปี 2561 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

43

53

53

53

75,853
652
281
76,786
104
100
76,990

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
12

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2561

2560

(พันบาท)
23,295
17,701
(51,071)
(36,891)
(27,776)
(19,190)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2560

บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)
ในกําไรหรือ
ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 22)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การดอยคาของสินทรัพย
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
รวม

1,107
62
5,140

(355)
113
-

-

752
175
5,140

11,833
18,142

(199)
(441)

-

11,634
17,701

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

(22,959)
(22,959)
(4,817)

(13,757)
(175)
(13,932)
(14,373)

-

(36,716)
(175)
(36,891)
(19,190)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

13

บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)
ในกําไรหรือ
ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 22)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การดอยคาของสินทรัพย
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินสําหรับ
ผลประโยชนพนักงาน
รวม

752
175
5,140

2,868
3,215
(4,239)

-

3,620
3,390
901

11,634
17,701

575
2,419

3,175
3,175

15,384
23,295

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

(36,716)
(175)
(36,891)
(19,190)

(14,251)
71
(14,180)
(11,761)

3,175

(50,967)
(104)
(51,071)
(27,776)

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไมมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (2560: บริษัทมีเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.85 ตอป)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
14

เจาหนี้การคาและเจาหนีห้ มุนเวียนอื่น
หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน

4

บริษัททั่วไป
เจาหนีห้ มุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัททั่วไป

15
4

รวม
15

288,131

333,705

338,028
626,159

286,578
620,283

14,174
91,130
105,304

13,970
134,074
148,044

731,463

768,327

2561

2560

(พันบาท)
66,277
14,170
3,148
2,658
19,051
105,304

91,997
13,970
10,111
18,700
13,266
148,044

เจาหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย
คาบริการเรียกเก็บ
คาใชจายคางจาย
คาใชจายพนักงานคางจาย
อื่นๆ
รวม
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
16

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
บริษัทจายคาชดเชยผลประโยชนที่กําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความ
เสี่ยงของชวงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
(พันบาท)

ผลประโยชนหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม
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2560

68,354
5,024
73,378

47

49,880
4,510
54,390

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
2561
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูในกําไรขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
อื่นๆ
ผลประโยชนจาย
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2560

(พันบาท)
54,390

55,178

2,949
1,970
570
5,489

2,901
1,830
27
4,758

16,223
16,223

152
152

(2,724)
(2,724)

(5,698)
(5,698)

73,378

54,390

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2561

2560
(พันบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขอสมมติดานประชากรศาสตร
ขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม

6,894
1,690
7,639
16,223

48
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152
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2561
อัตราคิดลด *
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

2560
(รอยละ)

2.99 - 3.07
3.00 - 7.00
3.00 - 20.00
50.00 ของ TMO 2017

3.22 - 3.32
3.00 - 8.00
4.00 - 13.50
25.00 ของ TMO 2008

* อัตราผลตอบแทนในทองตลาดของพันธบัตรรัฐบาลสําหรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
** ขึน้ อยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
*** ป 2561 อางอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO2017: Thai Mortality Ordinary Table 2017)
ป 2560 อางอิงตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามัญ (TMO2008: Thai Mortality Ordinary Table 2008)

การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอประมาณการ
หนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2561

2560
(พันบาท)

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
ลดลงรอยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
ลดลงรอยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.0
ลดลงรอยละ 10.0
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(3,723)
4,052

(2,794)
3,024

7,970
(6,889)

7,232
(6,229)

(2,371)
2,487

(2,870)
3,067

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
แม ว า การวิ เคราะห นี้ไม ไ ดคํ านึ งการกระจายตัว แบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่ คาดหวั งภายใต โครงการ
ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและจะมีผลใชบังคับ
เมื่อพน 30 วันนับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูกเลิกจาง
เพิ่มเติม หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
400 วั น จากป จจุ บันอั ต ราชดเชยสู งสุ ด คื อ 300 วั น โดยหากทางกฎหมายดั งกล า วมี ผ ลบั งคั บ ใช บริ ษั ท จะรั บ รู
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 22.51 ลานบาท และทําใหกําไร
สุทธิลดลงประมาณ 18.01 ลานบาท
17

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
ทุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุนสามัญ
18

ราคาตาม
มูลคาหุน
(บาท)

2561

จํานวนหุน

10

358,253,721

3,582,537,210

358,253,721

3,582,537,210

10

358,253,721

3,582,537,210

358,253,721

3,582,537,210

10

358,253,721

3,582,537,210

358,253,721

3,582,537,210

10

358,253,721

3,582,537,210

358,253,721

3,582,537,210

มูลคา

จํานวนหุน
(หุน / บาท)

2560

มูลคา

สํารอง
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
50
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํ า รอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
19

ตนทุนในการจัดจําหนาย
2561

(พันบาท)
111,041
106,040
13,526
15,546
3,889
6,650
128,456
128,236

คาใชจายในการขนสง
คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณา
อื่นๆ
รวม
20

คาใชจายในการบริหาร

คาใชจายงานบริการ
ขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
คาธรรมเนียมวิชาชีพและที่ปรึกษา
เงินเดือน สวัสดิการ และคาใชจายพนักงาน
คาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
อื่นๆ
รวม
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2561

2560

(พันบาท)
80,786
35,767
28,315
25,953
18,524
16,118
15,798
5,326
4,129
230,716

67,111
24,470
42,820
15,079
822
5,464
7,369
163,135

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
21

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
2561

2560

(พันบาท)
307,248
287,641
19,296
18,406
4,758
5,489
10,980
23,076
21,545
353,578
344,861

เงินเดือนและอื่นๆ
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
อื่นๆ
รวม

บริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุ นสํ า รองเลี้ ย งชี พ พ.ศ. 2530 สํ า หรั บ พนั กงานของบริ ษั ทบนพื้ นฐานความสมั ค รใจของพนั กงานในการ
เปนสมาชิกของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเปนสมาชิกกองทุนนี้ตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรา
รอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือน
สมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก
22

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ

2561

2560
(พันบาท)

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกสูงไป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
รวม

12

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
52

45,257
(60)
45,197

49,354
(130)
49,224

11,761
56,958

14,373
63,597

(3,245)

(30)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
2561
อัตราภาษี
(รอยละ)
กําไรกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไมได
สิทธิประโยชนทางภาษี
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกสูงไป
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินได
23

20

16

(พันบาท)
356,793
71,359
(37,617)
22,837
(11,322)
45,257
(60)
11,761
56,958

2560
อัตราภาษี
(รอยละ)
20

13

(พันบาท)
499,320
99,864
(33,257)
16,917
(34,170)
49,354
(130)
14,373
63,597

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัท และจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคํานวณดังนี้

กําไรสําหรับป
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลว
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
24

2561
2560
(พันบาท / พันหุน)
299,835
435,723
358,254
358,254
0.84

1.22

เงินปนผล
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําปแกผูถือหุนในอั ตรา
หุนละ 0.70 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 251 ลานบาท ซึ่งจายแลวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําปแกผูถือหุนในอั ตรา
หุนละ 0.75 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 269 ลานบาท ซึ่งจายแลวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
25

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
ในป 2556 บริ ษั ทได รั บสิ ทธิ พิ เศษจากการได รับ การส งเสริ มการลงทุ นตามพระราชบัญ ญั ติ สงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ที่เกี่ยวกับ กิ จการผลิต กระดาษคราฟท ซึ่งเปนการปรั บปรุ งประสิทธิ ภาพการผลิต ดา นพลั งงานและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยตอง
นําเขามาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดภายหลังจาก
ไดรับการสงเสริม (21 พฤษภาคม 2556) แตไมเกินจํานวน 148.28 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)
ในป 2557 บริ ษั ทได รั บสิ ทธิ พิ เศษจากการได รับ การส งเสริ มการลงทุ นตามพระราชบัญ ญั ติ สงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ที่เกี่ยวกับกิจการผลิตกระดาษคราฟท ซึ่งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยตอง
นําเขามาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560
(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดภายหลังจาก
ไดรับการสงเสริม (21 กุมภาพันธ 2557) แตไมเกินจํานวน 642.60 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 100 ของเงินลงทุน
ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)
เนื่องจากเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้

ขาย ในประเทศ

26

กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม

2561
กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

1,694,685

5,257,708

กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม
รวม
(พันบาท)
6,952,393
2,670,298

2560
กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

รวม

3,639,760

6,310,058

เครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทควบคุมความเสี่ ยงดานสภาพคล อ ง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทีย บเทา เงิ นสดใหเพี ยงพอ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน บริษัทไดมีนโยบาย
ปองกันความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาการใหสินเชื่อกับลูกคา กําหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินค้ําประกันจากธนาคาร
และ/หรือวงเงินค้ําประกันบุคคล กําหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการใหสินเชื่อ และมี
การติดตามลูกหนี้ที่มีการคางชําระ มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ซึ่งแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิของ
ลูกหนี้หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งบริษัท
บริหารหนี้สินโดยการกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเนื่องจากบริษัทมีเจาหนี้เปนสกุลเงินตางประเทศ แต
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไมมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนที่เปนสาระสําคัญ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนที่หมุนเวียนเปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
27

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณเปนเงิน
ประมาณ 118 ลานบาท (2560: 185 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา (รวมคาบริการ) ดังตอไปนี้
2561

(พันบาท)
4,031
5,918
9,949

ภายในระยะเวลาหนึ่งป
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป
รวม
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2560
17,943
6,730
24,673
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารในประเทศหลายแหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากการจายชําระคาสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ มีรายละเอียดดังนี้

ดอลลารสหรัฐ
ยูโร
อื่นๆ
รวม
28

มูลคาตามสัญญา
เจาหนี้ Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2561
2560
2561
2560
(พัน)
(พันบาท)
1,438
3,415
46,714
111,175
170
48
6,518
1,893
3,132
1,028
56,364
114,096

การบริหารจัดการสวนทุน
ผู บ ริ หารของบริ ษั ทมี นโยบายการบริ หารจั ด การส วนทุ นซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อดํ า รงฐานเงิ นทุ นให แ ข็ ง แกร ง
โดยการวางแผนการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสด
ที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงการมี ฐานะการเงิ นที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่ มีอั ต รา
ผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สรางความแข็งแกรง ความมั่นคงของ
การดํารงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ

29

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีการอนุมัติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2561 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 215 ลานบาท โดยกําหนดจาย
ในวันที่ 24 เมษายน 2562 การจา ยเงินปนผลดังกลา วขึ้นอยูกับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนในวันที่
25 มีนาคม 2562
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
30

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมหลายฉบับไดมีการประกาศแลว แตยังไมมีผลบังคับใช
บริษัทไมไดนํามาใชในการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมนี้ อาจ
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 และ 2563 บริษัทไมมีแผนที่จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ
บริษัทไดประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินของจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ปรับปรุงใหม ซึ่งไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
ทั้งนีม้ าตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหมมีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตี ค วามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช
2563

เครื่องมือทางการเงิน

2563

รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา

2562

การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงาน
ตางประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

2563
2563
2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที ่ 15 ใหห ลัก การโดยรวมในการรับ รูร ายได ทั ้ง จํ า นวนเงิน และ
ชวงเวลาที่รับรู โดยรายไดจะรับรูเมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการสงมอบการควบคุมสินคาหรือบริการใหแกลูกคา
ดวยมูลคาของรายไดที่กิจการคาดวาจะไดรับ
บริษัทไดประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตองบการเงินของบริษัทจากการถือปฏิบัตติ ามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 15 เปนครั้งแรก ซึ่งไมมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตองบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เหลา นี ้ใ หขอ กํ า หนดเกี ่ย วกับ นิย ามสิน ทรัพ ยท างการเงิน และหนี ้สิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ
และการบัญชีปองกันความเสี่ยง
บริษัทอยูระหวางประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินเปนครั้งแรกตองบการเงิน
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ
มีกรรมการร่วมกัน เป็นรายการค้าในการดำ�เนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกัน
ตามกลไกตลาด โดยการเทียบเคียงราคา กับตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีนโยบายราคาระหว่างกันเป็นไป
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่ารายการ
ลักษณะรายการ
บริษัท / ความสัมพันธ์
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
1. ขายสินค้า
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
2,268.23
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
720.81
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำ�กัด
456.32
บริษัทไดน่า แพคส์ จำ�กัด
424.31
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
274.09
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำ�กัด
48.51
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำ�กัด
22.39
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
0.39
รวม
4,215.05
2. ให้บริการและอื่นๆ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
3.35
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด
1.38
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำ�กัด
1.62
บริษทั เอสซีจพ
ี ี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
0.63
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
0.02
รวม
7.00
3. ซื้อสินค้า
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
1,349.90
บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
703.29
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน)
160.70
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด
44.20
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
31.14
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำ�กัด
10.62
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำ�กัด
4.56
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด
1.52
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน)
1.34
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
1.24
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำ�กัด
0.46

นโยบายการคิดราคา
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ตกลงกับบุคคล
ภายนอก

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ตกลงกับบุคคล
ภายนอก

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ตกลงกับบุคคล
ภายนอก
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ลักษณะรายการ

บริษัท / ความสัมพันธ์

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำ�กัด
รวม
4. รับบริการและอื่น ๆ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด
บริษัทไอทีวัน จำ�กัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำ�กัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำ�กัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
รวม
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มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

นโยบายการคิดราคา

0.12
0.03
2,309.12
143.19 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
75.34 ราคาที่ตกลงกับบุคคล
49.53 ภายนอก
44.36
14.81
12.23
5.99
2.31
0.97
0.72
0.46
0.29
0.25
0.01
350.46

ข้อมูลกรรมการ
1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล		
ประธานกรรมการ
2. นายด�ำริ
ตันชีวะวงศ์		
รองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
4. นายสุชัย
กอประเสริฐศรี		
5. นายแสงชัย วิริยะอ�ำไพวงศ์		
กรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561)
หมายเหตุ:
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการลดจ�ำนวนกรรมการจาก 7 คน
เป็น 5 คน
- ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติแต่งตัง้ นายแสงชัย วิรยิ ะอ�ำไพวงศ์ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ
แทนนายวิชาญ จิตร์ภักดี ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

2. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี 2561

3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีบัญชี 2561 กับ
รอบปีบัญชี 2560
3.1 การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท -ไม่มี3.2 การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ (บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จ�ำกัด (มหาชน)) มี 2 คน ดังนี้

หุ้นสามัญ
ชื่อกรรมการ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รอบปีบัญชี 2561

รอบปีบัญชี 2560

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

-

-

-

2. นายดำ�ริ

-

-

-

4,300

4,300

0

กอประเสริฐศรี

-

-

-

5. นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์

-

-

-

ตันชีวะวงศ์

3. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
4. นายสุชัย
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หุ้นกู้
ชื่อกรรมการ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รอบปีบัญชี 2561

รอบปีบัญชี 2560

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

-

-

-

2. นายดำ�ริ

-

-

-

-

-

-

1,000

1,000

0

-

-

-

ตันชีวะวงศ์

3. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
4. นายสุชัย

กอประเสริฐศรี

5. นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์

หมายเหตุ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด ค�ำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
		 - บริษทั หนึง่ มีอ�ำนาจควบคุมเกีย่ วกับการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการซึง่ มีอ�ำนาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยส่วนใหญ่
		 ของอีกบริษทั หนึง่ 		
		 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว

4. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
		 ดังนี้
เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ประธาน

ค่าตอบแทน
รายปี
(บาท/คน/ปี)
90,000

กรรมการ

90,000

15,000

ตำ�แหน่ง
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30,000

ค่าตอบแทนตามผลการดำ�เนินงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำ�ไรและมีการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ค่าตอบแทนตามผลการดำ�เนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอด
กำ�ไรสุทธิประจำ�รอบระยะเวลาบัญชีนน้ั โดยกำ�หนดวงเงินไม่เกิน
2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ค่าตอบแทนตามผลการดำ�เนินงาน
ดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

ทั้งนี้ ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่พนักงานประจ�ำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
		 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตาม
ผ
ลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงิน 507,511 บาท
(ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้
ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/คน/ปี)

เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ประธาน

60,000

20,000

กรรมการ

60,000

15,000

ทั้งนี้ ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจ�ำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ในปี 2561 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริหารรวมเป็นเงิน 29,795 บาท
นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการทุกคนไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นจากบริษัทในฐานะกรรมการ

5. ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท
กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจ�ำของเอสซีจี 2 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัท ในรอบปี
2561 ดังนี้

ชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนตาม
ผลการดำ�เนินงาน*
(บาท)

ค่าตอบแทน
รายปี
(บาท)

เบี้ยประชุม

75,000

294,827

14,795

15,000

489,622

7,644

15,000

25,040

-

-

47,684

97,644

90,000

319,867

14,795

15,000

537,306

ค่าตอบแทน
รายปี
(บาท)

เบี้ยประชุม

ตันชีวะวงศ์

90,000

2. นายสิทธิชัย จันทราวดี

1. นายดำ�ริ

รวม

ค่าตอบแทนรวม
รายบุคคล

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
(บาท)

(บาท)

(บาท)

หมายเหตุ
- *ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน ร้อยละ 0.5 ของประมาณการก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 ที่ 299.83 ล้านบาท (รวมไม่เกิน
2 ล้านบาทต่อปี) จ่ายในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน
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