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บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536000242
สำ�นักงานใหญ่ โรงงานกาญจนบุรี

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำ�บลวังขนาย อำ�เภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 0-3461-5800
โรงงานปราจีนบุรี

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำ�บลบ่อทอง
อำ�เภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 0-3728-4800
สำ�นักงานกรุงเทพฯ

ชั้น 15 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-4500
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 			
ทุนชำ�ระแล้ว 3,582,537,210 บาท
หุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว 358,253,721 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้้หุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
- ไม่มี ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50)
ข้อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10)

- ไม่มี -

- ไม่มี -

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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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		
นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) 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 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-5777, 0-2586-5888
โทรสาร : 0-2586-2976, 0-2586-2977
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สารจากคณะกรรมการ

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

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเติบโต
อย่ า งต่ อเนื่ องและแข็ง แกร่ง กว่าภูมิภาคอื่น ๆ ขณะที่
เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ
อาทิ สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน
ความผันผวนของราคาน�้ำมันในตลาดโลก ตลาดทุน และ
อัตราการแลกเปลี่ยน
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยังคงเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ในปี 2562 จากการส่งออกสินค้า
และบริการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนด้านประชากรศาสตร์
ซึ่งมีสัดส่วนของวัยท�ำงานที่มีก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้น และวิถีการ
ด�ำเนิ น ชี วิต (Lifestyle) ที่เ ปลี่ยนไป ส่ง ผลให้มีค วาม
ต้ อ งการบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามปั จ จั ย และพฤติ ก รรม
การบริโภค อีกทัง้ ปัจจัยด้านอุตสาหกรรม อาทิ การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ประเทศเวียดนาม และอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ และ
อุตสาหกรรมรองเท้าและสิง่ ทอ ในประเทศอินโดนีเซีย ซึง่
อุตสาหกรรมเหล่านีย้ งั คงมีแนวโน้มเติบโตจากการเป็นทีต่ งั้
ฐานผลิตใหม่ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนือ่ งในภูมภิ าค ในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
ภายในประเทศไทยในปี 2562 มีการขยายตัวเล็กน้อย จากการ
เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ธุรกิจอีคอมเมิรซ์
(E-Commerce) รวมถึงความต้องการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกชะลอตัว
ลงเนื่องจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและการแข็งค่าของ
เงินบาท ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย
รวม 6,481 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เนือ่ งจากปริมาณขาย
และราคาขายลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทมีก�ำไร
ส�ำหรับปี 509 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70 จากปีกอ่ น โดยมี
ปัจจัยส�ำคัญจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและ
ลดต้นทุนด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิต
ท�ำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการเลือกใช้วตั ถุดบิ เพือ่ การผลิตทีห่ ลากหลายขึน้ เป็นต้น
บริษัทยังคงด�ำเนินธุรกิจด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพภายใน
องค์กรเพือ่ ปรับตัวรับการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว มุง่ เน้นทีจ่ ะ
ปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ และขัน้ ตอนต่าง ๆ ในกระบวนการ

" บริษัทมีกำ�ไรสำ�หรับปี 509 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปีก่อน โดยมีปัจจัย
สำ�คัญจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ผลิตและลดต้นทุนด้านต่าง ๆ

"

ผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันตลอด
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน และให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากร
อย่างคุม้ ค่าภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular
Economy ด้วยการเริม่ ต้นวางแผน การออกแบบ การผลิต
การขนส่ง การใช้งานไปจนถึงการหมุนเวียนน�ำทรัพยากร
เดิมกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด และใช้ทรัพยากรใหม่ให้
น้อยที่สุดด้วยหลักการ ผลิต ใช้ และวนกลับ รวมถึงดูแล
ความปลอดภัยในสถานประกอบการให้พนักงานและคูธ่ รุ กิจ
ทุกคนท�ำงานในสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัยและมีสขุ อนามัย
ทีด่ ี มาประยุกต์ใช้เพือ่ ปรับปรุงการท�ำงาน โดยบริษทั เชือ่ มัน่
ในคุณค่าของพนักงานทุกระดับ และให้ความส�ำคัญในการ
พัฒนาพนักงาน สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี
โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ และภาคปฏิบตั โิ ดยการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเพือ่ สังคม อันเป็นการเตรียมความพร้อม เพือ่ รองรับ
การเปลีย่ นแปลงและสร้างโอกาสในอนาคต
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของชุมชนรอบโรงงานให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อาทิ
เปิดโอกาสให้ชุมชนรอบโรงงาน และหน่วยงานราชการ
เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโรงงาน การมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนเยาวชน
ในชุมชนที่เรียนดี ให้ได้มีโอกาสเรียนต่อเนื่อง สนับสนุน
โครงการด้านกีฬาและสุขภาพ และความปลอดภัย ด้าน
สาธารณกุศล และส่งเสริมอาชีพให้ชมุ ชนและผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจให้มรี ายได้บนพืน้ ฐานอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้อง เป็ น ส�ำคั ญ ผ่ า นนวั ต กรรมสิ น ค้ า บริ ก าร และโซลู ชั่ น
ทุกฝ่ายทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของบริษทั ด้วยดีเสมอมา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ให้ธรุ กิจเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อไป
ให้ประสบความส�ำเร็จ ค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

นายวิชาญ จิตร์ภักดี			
ประธานกรรมการ				
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นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ
กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

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

หน่วย : ล้านบาท

2562

2561

2560

2559

2558

รายได้รวม

6,523

6,982

6,373

5,752

5,431

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

5,941

6,625

5,874

5,306

4,964

EBITDA

1,215

966

1,047

958

907

509

300

436

417

426

7,641

7,514

7,528

7,042

7,371

697

861

893

592

1,087

6,944

6,653

6,635

6,450

6,284

(ล้านหุ้น)

358.25

358.25

358.25

358.25

358.25

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

(บาท)

19.38

18.57

18.52

18.00

17.54

กำ�ไรต่อหุ้น

(บาท)

1.42

0.84

1.22

1.16

1.19

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท)

4.00*

0.60

0.75

0.70

0.70

(%)

281.7*

71.7

61.7

60.2

58.8

อัตรากำ�ไรสำ�หรับปีตอ่ รายได้จากการขาย (%)

7.9

4.3

6.9

7.3

7.9

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(%)

6.7

4.0

6.0

5.8

5.9

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

7.3

4.5

6.7

6.5

6.8

งบก�ำไรขาดทุน

กำ�ไรสำ�หรับปี
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ออก

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราเงินปันผลต่อกำ�ไรสำ�หรับปี

*เสนอขออนุมัติ

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผังการบริหารงาน

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

ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการบริษัท
01

02

03

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

นายวิชาญ จิตร์ภักดี

04

05

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

นายเอกราช นิโรจน์

8

นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ

นายสุรชา อุดมศักดิ์

คณะจัดการของบริษัท
1.

นายประกอบ

พิกุลกานตเลิศ

ผู้อำ�นวยการโรงงานปราจีนบุรี

2.

นางนภาพร

กาญจนทวีวัฒน์

ผู้อำ�นวยการสายงานการตลาด

3.

นางสาวเมธินันท์

โลกิตสถาพร

ผู้อำ�นวยการสายงานบัญชี และการเงิน

4.

นายวิจัย

หอมศักดิ์มงคล

ผู้จัดการโรงงานท่าม่วง

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2562

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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ผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ

ปี 2562 รายได้จากการขายรวม 6,481 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากปริมาณการขายและ
ราคาขายทีล่ ดลง ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 1,215 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีก�ำไรส�ำหรับ
ปี 2562 เท่ากับ 509 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70 เมือ่ เทียบ
กับปีกอ่ น โดยเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการผลิต เช่น ปรับปรุง
กระบวนการผลิตท�ำให้สามารถลดการใช้เยือ่ กระดาษลงได้
ปรับปรุงกระบวนการเตรียมเยือ่ รีไซเคิลเพือ่ ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและไอนำ�้ นอกจากนีย้ งั ลดต้นทุน โดยการเลือกใช้วตั ถุดบิ
การปรับสัดส่วนการใช้วัตถุดิบให้เหมาะสมกับเครื่องจักร การตลาดและการแข่งขัน
ขณะเดียวกัน บริษทั ยังคงมุง่ เน้นการผลิตกระดาษทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ปี 2562 ความต้องการใช้กระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศไทย
และตอบโจทย์ลูกค้าตลอดมา
ยังคงเติบโต ขยายตัวร้อยละ 2.5 ซึง่ เป็นไปในอัตราทีใ่ กล้เคียง
กับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นผลมาจาก
การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
อีคอมเมิรซ์ ขณะทีภ่ าคการส่งออกชะลอตัวจากผลกระทบ
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ซึง่ ผูผ้ ลิตกระดาษ
บรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร
และพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
อย่างไรก็ตามปริมาณการส่งออกกระดาษบรรจุภัณฑ์ใน
ภูมิภาคเอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ
โดยเฉพาะการส่งออกกระดาษไปประเทศจีน มาเลเซีย
และเมียนมา แต่สถานการณ์การแข่งขันในตลาดภูมิภาค
ปรับตัวสูงขึน้ จากการขยายกำ�ลังการผลิตของผูผ้ ลิตรายหลัก
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การพัฒนาองค์กร
ด้านธุรกิจ

ในปี 2562 บริษัทดำ�เนินกลยุทธ์การดำ�เนินงาน โดยเน้น
การบริหารจัดการต้นทุน เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตให้สงู ขึน้
นำ�เสนอสินค้าทีเ่ พิม่ มูลค่าให้แก่ลกู ค้า บริหารเงินทุนหมุนเวียน
ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจ และควบคุมค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
บริหารทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ สร้างการ
มีสว่ นร่วมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพือ่ ตอบโจทย์
เป้าหมายขององค์กร
ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษทั ให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ
และแรงงานสัมพันธ์มาอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้โรงงานกาญจนบุรี
ได้รบั รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน” จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนือ่ งเป็น
ปีที่ 13 สะท้อนถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามหลักการ
พื้นฐานในการบริหารงานบุคคลเรื่องแรงงานสัมพันธ์และ
บริหารสวัสดิการ ตั้งแต่ฝ่ายจัดการจนถึงหัวหน้างานอย่าง
ต่อเนือ่ ง
สำ�หรับการพัฒนาพนักงานเพือ่ ให้มคี วามรูใ้ นการปฏิบตั หิ น้าที่
และทำ�การปรับปรุงงานทีร่ บั ผิดชอบอย่างต่อเนือ่ ง โดยผ่านการ
ทำ�ข้อเสนอแนะ, Small Group, Individual Project ฯลฯ
ซึง่ ดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ งภายในโรงงานทัง้ สองแห่ง ส่งผล
ให้เห็นเด่นชัดจาก Small Group โรงงานปราจีนบุรี ได้รบั
รางวัล Thailand Quality Prize ปี 2562 ระดับ Silver
ประเภท Support QCC Prize จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) และ Small Group อีกกลุ่มหนึ่งได้รับคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนของกลุม่ ระดับยอดเยีย่ ม จากสมาคมส่งเสริม
คุณภาพแห่งประเทศไทย ไปร่วมนำ�เสนอผลงานในงาน
มหกรรมคุณภาพนานาชาติ APQO – 2019 (Asia Pacific
Quality Organization) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
และได้รับรางวัล 3 Stars เป็นต้น

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

บริษทั ดำ�เนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยดำ�เนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย การสือ่ สาร และการกีฬามาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ชุมชนและการอยู่
ร่วมกันอย่างยัง่ ยืนกับชุมชนรอบโรงงาน โดยการมีสว่ นร่วมกับชุมชนในท้องถิน่ อย่างใกล้ชดิ ผ่านโครงการต่าง ๆ ในปี 2562
สรุปได้ดังนี้
โรงงานกาญจนบุรี
1. ด้านเศรษฐกิจ

1.1 โครงการสนับสนุนเศษเส้นเทปต่อม้วนกระดาษทีผ่ า่ น
การใช้งานแล้ว ให้ชุมชนตำ�บลวังขนาย
บริษทั ได้มอบเศษเส้นเทปต่อม้วนกระดาษทีผ่ า่ นการใช้งานแล้ว
ให้ชุมชนนำ�ไปสานเป็นผลิตภัณฑ์ และจัดหาวิทยากรด้าน
การส่งเสริมอาชีพมาฝึกสอนชุมชน ผูท้ ส่ี นใจด้านการจักสาน
และส่งเสริมเรือ่ งการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ต่อยอด
และเพิ่มมูลค่าสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้รับซื้อผลิตภัณฑ์
จากกลุม่ ชุมชนไว้ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เช่น กระเช้า
ของขวัญ ตะกร้าสินค้าและของที่ระลึก เป็นต้น
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1.2 โครงการสนับสนุนรายได้ชุมชน
บริษัทนำ�กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบโรงงานในพื้นที่ และผลิตภัณฑ์ของชุมชนไปร่วมจำ�หน่ายในงาน Green Market
สำ�นักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ จำ�นวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านวังขนาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำ�บลบ้านใหม่
กลุม่ สตรีพฒ
ั นาอาชีพบ้านทุง่ ทอง และกลุม่ พัฒนาอาชีพตำ�บลวังศาลา เพือ่ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเสริม
รายได้ให้แก่ชุมชน
2. ด้านสังคม

2.1 โครงการทุนการศึกษาชุมชนและโรงเรียน
รอบโรงงาน
บริษทั สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน
และโรงเรียนบริเวณรอบโรงงาน รวมเป็นเงินทัง้ สิน้
364,000 บาท ซึง่ จัดเป็นประจำ�ทุกปีเพือ่ สนับสนุน
การศึกษาของเยาวชน ซึง่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต
2.2 มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนในพื้นที่		
บริษัทมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่
โรงเรียนในพื้นที่ จำ�นวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนวัดวังขนาย โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง โรงเรียน
วัดวังศาลา และโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 180,000 บาท ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
2.3 โครงการทอดกฐินและผ้าป่าวัดในชุมชนรอบ
โรงงาน		
บริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดวังขนาย
ทายิการาม โดยมีผบู้ ริหาร พนักงาน คูธ่ รุ กิจและชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมทอดผ้าป่า จำ�นวน 10 วัด
ได้แก่ วัดตลาดสำ�รอง วัดหนองสำ�รอง วัดศรีโลหะ
วัดต้นลำ�ไย วัดบ้านใหม่ วัดหนองเสือ วัดชุกพี้
วัดวังศาลา วัดท่าตะคร้อ และวัดโพธิ์เลี้ยว
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

13

2.4 โครงการปันโอกาสวาดอนาคต
บริษทั สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคมภายใต้โครงการปันโอกาสวาดอนาคต
ของเอสซีจี ปีท่ี 13 ปี 2562 โดยมีโครงการผ่าน
การคัดเลือกและดำ�เนินการ จำ�นวน 5 โครงการ
ประกอบด้วย โครงการตูอ้ บแผงโซล่าเซลล์ชมุ ชน
บ้านหนองสะแก โครงการไฟสนามกีฬาโรงเรียน
บ้านรางสะเดา โครงการสนามเด็กเล่นโรงเรียน
บ้านหนองตาบ่ง โครงการห้องซ้อมดนตรีไทย
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำ�รุง และโครงการ
อ่างล้างมือล้างหน้าแปรงฟันเพื่อน้องโรงเรียน
วัดชุกพี้

2.5 โครงการสนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็ก
บริ ษ ั ท สนั บ สนุ น ของขวั ญ วั น เด็ ก ให้ แ ก่ โรงเรี ย น
ชุมชน และหน่วยงานราชการในพืน้ ที่ จำ�นวน 13 แห่ง
เพื่อใช้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

2.6 โครงการประเพณีท้องถิ่น
บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นในชุมชนตาม
โอกาสต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ ลอยกระทง สงกรานต์ แห่เทียน
เข้าพรรษา ฯลฯ
3. ด้านสิ่งแวดล้อม

3.1 โครงการปลูกป่า
บริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ผูน้ �ำ ชุมชน และชาวบ้านในพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรม
ปลูกป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่ โดยมี
นายอำ�เภอท่าม่วง หน่วยงานราชการ ชุมชน
ตำ�บลบ้านใหม่ มณฑลทหารบกที่ 17 กลุม่
จิตอาสาตำ�บลวังขนาย และบริษทั เครือข่าย
สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมปลูก
ต้นไม้ จำ�นวน 1,720 ต้น เพื่อรักษาระบบ
นิเวศของผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ และเพิม่ ความหลากหลายทางพันธุพ์ ชื
14

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

3.2 กิจกรรม Green Academy ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		
บริษัทจัดกิจกรรม Green Academy ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่
ใส่ใจสิง่ แวดล้อม โดยน�ำนักเรียนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ�ำรุง
คณะครู และผูน้ �ำชุมชนรอบโรงงาน จ�ำนวน 100 คน ร่วมกัน
สร้างฝายชะลอนำ�้ จ�ำนวน 9 ฝาย ณ ป่าชุมชนต�ำบลบ้านใหม่
ซึ่งเป็นป่าชุมชนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อสร้างความ
สมบูรณ์ของผืนป่าและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

3.3 โครงการกระดาษคืนถิ่น
บริษัทได้เชิญชวนหน่วยงานราชการและสถานศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี น�ำกระดาษที่ใช้แล้วในหน่วยงานมา
แลกเปลีย่ นเป็นกระดาษถ่ายเอกสารใหม่ เพือ่ น�ำไปใช้ใน
หน่วยงาน โดยในปี 2562 มีหน่วยงานราชการและสถาน
ศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี น�ำกระดาษมาเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 21 แห่ง รวมน�ำ้ หนักกระดาษ 23 ตัน

4. ด้านความปลอดภัย

4.1 โครงการสนับสนุนแผงกั้น
จราจรและกรวยจราจร
บริษัทสนับสนุนแผงกั้นจราจรและ
กรวยจราจรให้แก่หน่วยงานราชการ
4 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลตำ�บล
วังศาลา องค์การบริหารส่วนตำ�บล
ทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำ�บล
แสนตอ และองค์การบริหารส่วนตำ�บล
ท่าม่วง เพือ่ ส่งเสริมด้านความปลอดภัย
ในชุมชน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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5. ด้านการสื่อสาร

5.1 โครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน
(Open House)		
บริษทั จัดโครงการเปิดบ้านต้อนรับชุมชน (Open
House) อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีท่ี 9 เพือ่ ให้ชมุ ชน
สถานศึกษา หน่วยงานราชการ สือ่ มวลชน และ
ผูท้ ส่ี นใจได้เข้าเยีย่ มชมโรงงาน สือ่ สารด้านการ
จัดการสิง่ แวดล้อม ชมกระบวนการผลิตและการ
ดำ�เนินงานด้าน CSR ของบริษทั รวมทัง้ สือ่ สาร
ถึงการดูแลด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
ภายในโรงงาน ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรม
จำ�นวน 24 ครั้ง จำ�นวนผู้เยี่ยมชม 1,139 คน
5.2 โครงการประชุมการมีส่วนร่วมหน่วย
ผลิตไอน�้ำและไฟฟ้า (ไตรภาคี)
บริษทั จัดประชุมคณะกรรมการการมีสว่ นร่วม
โครงการหน่วยผลิตไอน�้ำและไฟฟ้า (ไตรภาคี)
ปีละ 2 ครั้ง ที่โรงงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยมีตวั แทนจาก 3 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทน
ภาคประชาชน และภาคโรงงาน
5.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
เทศบาล อบต. จังหวัดสัญจร
บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ
และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม CSR ของบริษทั

5.4 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
(Road Show)
บริษัทจัดกิจกรรม Road show เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
บริ ษั ท ให้ แ ก่ บุคคลในชุมชนที่ไ ม่ไ ด้เข้ามา
เยี่ยมชมโรงงานในโครงการ Open House
โดยนำ�สื่อวีดิทัศน์แนะนำ�บริษัทไปเผยแพร่ใน
ชุมชนพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากชุมชน
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6. ด้านกีฬาและสุขภาพ

6.1 โครงการฟุตบอลไทยเคนเปเปอร์เยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
บริษัทจัดกิจกรรมโครงการฟุตบอลไทยเคนเปเปอร์ ยูธคัพ 2019 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ 12 ตำ�บล ร่วมส่ง
ทีมแข่งขันฟุตบอล ชิงถ้วยจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้ฝึกทักษะ
ด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
6.2 โครงการกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพและ
สามัคคี
บริษทั นำ�พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์
เพือ่ สุขภาพและสามัคคี ระหว่างพนักงานบริษทั
กับสำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และ
กาญจนบุรี ณ สนามกีฬา เอสซีจี โรงงานบ้านโป่ง
โดยร่วมแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ เพือ่ เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง หน่วยงานราชการ
กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้บุคลากร
เห็นถึงความสำ�คัญในการออกกำ�ลังกาย

6.3 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
บริษัทร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
9 ตำ�บล จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ดูแล
สุขภาพคนในชุมชน โดยมีกจิ กรรมดังนี้ ตรวจ
คัดกรองโรคเบือ้ งต้น ตรวจวัดสายตาประกอบ
แว่นให้ผู้สูงอายุในชุมชน จำ�นวน 544 คน
และแพทย์ให้คำ�แนะนำ�การดูแลสุขภาพให้
กับชุมชน

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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โรงงานกาญจนบุรี : รางวัลที่ได้รับในปี 2562

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณวิจยั หอมศักดิม์ งคล ผูจ้ ดั การโรงงาน เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2562 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
โดยมีสถานประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมร่วมรับรางวัล จำ�นวน 68 แห่ง จากผู้สมัคร 222 แห่งทั่วประเทศ
- รางวัล CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2019
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษทั ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลรับรอง
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อแสดงให้เห็นถึง
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมที่โรงงานมีให้แก่
ชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

- รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ประจำ�ปี 2562 (ติดต่อกันเป็นปีที่ 13)
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โรงงานปราจีนบุรี
1. ด้านเศรษฐกิจ

1.1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้
กับกลุ่มสตรี หมู่ที่ 6 ตำ�บลบ่อทอง ในการทำ�
ดอกไม้ประดิษฐ์ในพิธี
บริษทั สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กบั กลุม่ สตรี
หมู่ 6 ตำ�บลบ่อทอง ทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์ในพิธี (พวงหรีด
-ดอกไม้จนั ทน์) โดยทางโรงงานได้จดั วิทยากรและจัดการ
ฝึกอบรมอาชีพ รวมทัง้ สนับสนุนวัสดุ อาทิ กระดาษ
Reject เศษเส้นเทปต่อม้วนกระดาษ เพือ่ นำ�ความรู้
และวัสดุไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน
1.2 โครงการสนับสนุนชุมชนให้นำ�สินค้าไป
จำ�หน่ายที่ตลาด Green Market
บริษัทนำ�ตัวแทนชุมชน มาร่วมจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
ของชุมชนในงาน Green Market สำ�นักงานใหญ่
เอสซีจี บางซือ่ เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ของชุมชนและเสริมรายได้ให้กับชุมชน

1.3 โครงการวิสาหกิจชุมชน ตำ�บลบ่อทอง
บริษทั สนับสนุนโครงการวิสาหกิจชุมชน ตำ�บลบ่อทอง
ซึง่ เป็นโครงการต่อยอดจากการสอนจักสาน ผลิตภัณฑ์
ทีท่ �ำ จากเศษเส้นเทปต่อม้วนกระดาษ ให้กลุม่ อาสาสมัคร
ประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) ตำ�บลบ่อทอง ซึ่งกลุ่มชุมชน
ได้ด�ำ เนินการจัดตัง้ เป็นวิสาหกิจชุมชน เมือ่ ปี 2559
ประกอบไปด้วย ชุมชนหมู่ 9 และชุมชนหมู่ 4 ตำ�บล
บ่อทอง และดำ�เนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งนำ�ชุมชนไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในงาน OTOP
ที่เมืองทองธานี เพื่อเป็นการสร้างไอเดีย ให้ชุมชน
นำ�มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของชุมชน
1.4 โครงการทุง่ ทานตะวันบานและงานท่องเทีย่ ว
วิถชี มุ ชนตำ�บลบ่อทอง ณ เขตอุตสาหกรรมบ่อทอง
บริ ษั ท น�ำพื้ น ที่ ว ่ า งเปล่ า ของชุ ม ชนไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ มาพัฒนาเป็นโครงการทุง่ ทานตะวันบาน
และทางหน่วยงานราชการในพืน้ ทีไ่ ด้ตอ่ ยอดจัดเป็น
งานท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชนต�ำบลบ่อทอง ท�ำให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วของต�ำบล และสร้างรายได้ให้ชมุ ชน รวมทัง้
เป็นการประชาสัมพันธ์การใช้นำ�้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้ว
และการใช้ ส ารปรั บ ปรุ ง ดิ น จากโรงงานมาใช้ ใ น
แปลงดอกทานตะวัน
รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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2. ด้านสังคม

2.1 โครงการติวเข้ม O-Net ปี 2562
บริษทั จัดโครงการติวเข้ม O-Net ปี 2562 เพือ่ สนับสนุน
ด้านการศึกษา ช่วยเหลือเยาวชนในการยกระดับคะแนน
สอบวัดผลแห่งชาติ (O-Net) ช่วยต่อยอด สานฝัน
ของเยาวชนให้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
โดยจัดการสอนใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ
โดยมีนกั เรียนจาก 12 โรงเรียน ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ 5 ตำ�บล
เข้าร่วมจำ�นวน 136 คน

2.2 โครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
ยากไร้ ในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
บริษทั สนับสนุนโครงการเยีย่ มผูป้ ว่ ยติดเตียง ผูพ้ กิ าร
ยากไร้ ในพืน้ ที่ 5 ตำ�บล รอบโรงงาน โดยดำ�เนินการ
ร่วมกับสาธารณสุขอำ�เภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล องค์การบริหารส่วนตำ�บล และกลุม่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดูแล
สร้างเสริมสุขภาพ ฟืน้ ฟูรา่ งกายและจิตใจของผูป้ ว่ ย
ติดเตียง ผู้พิการ ยากไร้ อีกทั้งเป็นการสร้างการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน

2.3 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ให้ชุมชน 5 ตำ�บล
บริษัทจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ
กับชุมชนในพืน้ ที่ 5 ตำ�บล รอบโรงงาน ประกอบไปด้วย
ชุมชนตำ�บลบ่อทอง ตำ�บลย่านรี ตำ�บลเมืองเก่า
ตำ�บลบ้านนา และตำ�บลวังตะเคียน เพื่อเป็นการ
อำ � นวยความสะดวกให้ แ ก่ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร อบ
โรงงาน ด้านการตรวจสุขภาพ ซึ่งในกิจกรรมมีการ
ให้บริการ คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น บริการตรวจ
วัดสายตาประกอบแว่น และยังมีบริการตัดผม บริการ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์อีกด้วย
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม

3.1 โครงการปลูกป่า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน
บริษัทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน
จัดโครงการวันปลูกต้นไม้ เพือ่ เป็นการฟืน้ ฟู เพิม่ พืน้ ที่
สีเขียว ช่วยลดปัญหามลพิษ สร้างการมีส่วนร่วมใน
การปลูกป่า และส่งเสริมปลูกจิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าไม้

3.2 โครงการกระดาษคืนถิ่น
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ในพื้ น ที่ น�ำ
กระดาษเก่าที่ใช้งานแล้วน�ำมาแลกเป็นกระดาษ
ถ่ายเอกสารใหม่ เพือ่ น�ำกลับไปใช้ในหน่วยงาน เป็น
การส่งเสริมการคัดแยกประเภทเศษกระดาษก่อนทิง้
และส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีหน่วยงาน
ราชการและสถานศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรี น�ำ
กระดาษมาเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 29 แห่ง รวม
น�้ำหนักกระดาษ 13 ตัน

3.3 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
บริษัทคัดเลือกเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้น ป.5–ม.2
จำ�นวน 80 คน ในสถานศึกษาในพื้นที่ 5 กิโลเมตร
รอบโรงงาน จำ�นวน 13 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
เพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับเยาวชนในด้าน
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) ปลูกฝังจิตสำ�นึกให้เยาวชนตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และนำ�ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
ดำ�เนินชีวติ ประจำ�วัน
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4. ด้านความปลอดภัย

4.1 โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการดับเพลิงและ
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ให้กบั ชุมชนตำ�บลบ่อทอง
บริษทั จัดกิจกรรมนี้ เพือ่ ส่งเสริมความรูใ้ นการป้องกัน
การเกิดอัคคีภยั ภายในชุมชน สร้างทักษะในการดับเพลิง
และปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นได้ เพือ่ ช่วยลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน

4.2 โครงการรณรงค์การขับขี่ใกล้ ไกล สวมใส่
หมวกกันน็อค
บริษัทจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ใกล้ ไกล สวมใส่
หมวกกันน็อค เพื่อให้พนักงานและคู่ธุรกิจได้เข้าใจ
ถึงความสำ�คัญของการใส่หมวกกันน็อค เพือ่ ลดการ
สูญเสียจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ และมีการมอบ
หมวกกันน็อคให้กับผู้ร่วมงาน

4.3 โครงการ Safety Day ปี 2562
บริษัทจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อเน้นย�้ำ
การท�ำงานอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัยของโรงงานให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจ
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5. ด้านการสื่อสาร

5.1 โครงการเปิดบ้านต้อนรับ
ชุมชน (Open House)
บริษัทจัดโครงการเปิดบ้านต้อนรับ
ชุ ม ชน (Open House) เพื ่ อ ให้
ชุมชนได้เข้าเยีย่ มชมโรงงาน สือ่ สาร
ด้ า นการจั ด การสิ ่ ง แวดล้ อ ม ชม
กระบวนการผลิต และการดำ�เนินงาน
ด้าน CSR รวมถึงสือ่ สารถึงการดูแล
ด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน
ภายในโรงงาน

5.2 โครงการเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานราชการ และชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงงาน
บริษัทจัดให้พนักงานลงพื้นที่ร่วม
กิจกรรมกับชุมชน เข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานราชการและชุมชน เพื่อ
รับฟังข้อเสนอแนะสำ�หรับนำ�มา
ปรับใช้ในการดำ�เนินงานของบริษทั
และเป็ น ช่ อ งทางในการสื ่ อ สาร
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที ่ ท างบริ ษ ั ท ได้
ดำ�เนินการให้ชุมชนทราบ
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6. ด้านกีฬาและสุขภาพ

6.1 โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาชน
บริษทั สนับสนุนการแข่งขันกีฬาใน
ชุมชน เพือ่ เป็นการส่งเสริมด้านกีฬา
ให้ ค นในชุ ม ชน อาทิ สนั บ สนุ น
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ่อทอง
ตำ�บลย่านรี และสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬาอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น
ของตำ�บลบ่อทอง – ตำ�บลย่านรี
สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ราชการและชุมชนในพื้นที่ และ
ส่ ง เสริ ม ให้ ช ุ ม ชนออกกำ�ลัง กาย
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความ
สามัคคี
24
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6.2 โครงการฝึกสอน Football Academy
2019
บริ ษ ั ท จั ด โครงการฝึ ก สอน Football
Academy 2019 เพือ่ ฝึกสอนทักษะฟุตบอล
ให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่รอบรัศมีโรงงาน
รวมถึงเยาวชนที่สนใจ วัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุน้ เยาวชนให้ออกกำ�ลังกาย และเพิม่
ทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดความสามัคคี ห่างไกลสิ่งเสพติด
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รูแ้ พ้ รูช้ นะ
รู้อภัย

6.3 โครงการสนับสนุนเครื่อง
ออกกำ�ลังกาย
บริษทั สนับสนุนเครือ่ งออกกำ�ลังกาย
ให้ชมุ ชน และหน่วยงานราชการใน
พืน้ ที่ โดยการนำ�เครือ่ งออกกำ�ลังกาย
ทีช่ �ำ รุดมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีใหม่
และนำ�ไปติดตั้งให้กับชุมชนและ
หน่วยงานราชการ ได้แก่ ชุมชนหมู่ 14
บ้านท่าข่อย ตำ�บลเมืองเก่า และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำ�บล
บ่อทอง

โรงงานปราจีนบุรี : รางวัลที่ได้รับในปี 2562

- รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
คุณบัญชา พัฒนวิบลู ย์ ผูจ้ ดั การส่วนบริหาร เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2562 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล
โดยมีสถานประกอบการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมร่วมรับรางวัล จำ�นวน 68 แห่ง จากผู้สมัคร 222 แห่งทั่วประเทศ

- รางวัล CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2019
โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
บริษทั ได้รบั รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลรับรอง
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อแสดงให้เห็นถึง
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมที่โรงงานมีให้กับ
ชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนบริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบดวยสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ข า พเจ า ได ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข า พเจ า ได ก ล า วไว ใ นวรรค
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากบริษัท
ตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวา
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอืน่
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานขอมูลอื่น และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความ
ขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม หากในการปฏิบัติงานดังกลาว ขาพเจาสรุปไดวาขอมูลอื่นมีการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองรายงานขอเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ขาพเจาไมพบวามีเรื่องดังกลาวที่
ตองรายงาน
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง เวนแต
ผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดดําเนินงาน หรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข า พเจ า มี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ได ค วามเชื่ อมั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลวา งบการเงิน โดยรวมปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมได
เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อั น เป น สาระสํ า คั ญ ที่ มี อ ยู ไ ด เ สมอไป ข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข อ ผิ ด พลาดและถื อ ว า
มีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะ
มีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และ
ไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไม
พบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล
การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
2
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•

•
•

•

ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุ
ให เ กิ ด ข อ สงสั ย อย า งมี นั ย สํ า คั ญต อ ความสามารถของบริ ษั ท ในการดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งหรื อ ไม ถ า ข า พเจ า ได
ขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยให
ขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของ
ขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู ส อบบั ญ ชี ข องข า พเจ า อย า งไรก็ ต าม เหตุ ก ารณ ห รื อ สถานการณ ใ นอนาคตอาจเป น เหตุ ใ ห บ ริ ษั ท ต อ งหยุ ด
การดําเนินงานตอเนื่อง
ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูบริหารในเรื่องตางๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบ
ในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

(ธัญลักษณ เกตุแกว)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 8179
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
11 กุมภาพันธ 2563
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย

หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

5

1,074,727,368

เงินลงทุนชั่วคราว

5

350,000,000

4, 6, 7

855,601,906

1,134,016,466

8

731,789,096
3,012,118,370

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

18,468,960

21,952,667

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

228,520,303
-

สินทรัพยไมหมุนเวียน
ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

9

33,861,798

42,822,274

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

10

4,568,146,713

4,933,719,742

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

11

8,689,891
4,629,167,362

13,293,137
5,011,787,820

7,641,285,732

7,514,176,392

รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
4

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

31

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

4, 13, 14

ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินหมุนเวียน

527,968,109

731,462,766

38,339,419

23,561,719

3,141,509
569,449,037

3,539,538
758,564,023

1,220,690

1,252,259

หนี้สินไมหมุนเวียน
เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน

15

104,368,130

73,378,282

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

12

22,173,037
127,761,857

27,776,467
102,407,008

697,210,894

860,971,031

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน

16

ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ

3,582,537,210

3,582,537,210

3,582,537,210

3,582,537,210

17

355,000,000

355,000,000

17

286,003,141

260,503,141

ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน

2,720,534,487
6,944,074,838

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

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

7,641,285,732

7,514,176,392

ทุนที่ออกและชําระแลว
- หุนสามัญ
สวนเกินมูลคาหุน
กําไรสะสม
ทุนสํารองตามกฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
6
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

รายไดจากการขาย

4

6,480,638,595

6,952,392,563

ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน

4

(5,633,910,225)
846,728,370

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

6,055,048

4,430,900

35,863,312

25,006,844

888,646,730

719,094,554

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น

4

กําไรกอนคาใชจาย
ตนทุนในการจัดจําหนาย

18

(127,242,139)

(128,455,802)

คาใชจายในการบริหาร

19

(156,138,391)

(230,716,439)

15, 20

(22,505,565)
(305,886,095)

(359,172,241)

582,760,635

359,922,313

(1,167,006)

(3,129,592)

581,593,629

356,792,721

(72,824,294)

(56,957,924)

508,769,335

299,834,797

1.42

0.84

คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุง
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวมคาใชจาย
กําไรจากการดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจา ยภาษีเงินได

21

กําไรสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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7

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

กําไรสําหรับป

508,769,335

299,834,797

(3,684,532)

(16,222,630)

736,907
(2,947,625)

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

505,821,710

286,856,693

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน

ภาษีเงินไดของรายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหม
ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี

21

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
8
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
หมายเหตุ

ยังไมไดจัดสรร

ทุนที่ออก

สวนเกิน

ทุนสํารอง

รวมสวนของ

และชําระแลว

มูลคาหุน

ตามกฎหมาย

ผูถือหุน

(บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

3,582,537,210

355,000,000

245,503,141

2,451,998,608

15,000,000

(15,000,000)

6,635,038,959

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

17

-

-

เงินปนผล

23

-

-

-

-

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

15,000,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,582,537,210

355,000,000

260,503,141

2,455,165,010

6,653,205,361

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

3,582,537,210

355,000,000

260,503,141

2,455,165,010

6,653,205,361

25,500,000

(25,500,000)

รายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน
โอนไปสํารองตามกฎหมาย

17

-

-

เงินปนผล

23

-

-

-

-

กําไรสําหรับป

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

รวมรายการกับผูถือหุนที่บันทึกโดยตรงเขาสวนของผูถือหุน

-

-

(214,952,233)

(214,952,233)

(240,452,233)

(214,952,233)

-

508,769,335

508,769,335

-

-

(2,947,625)

(2,947,625)

-

-

505,821,710

505,821,710

2,720,534,487

6,944,074,838

25,500,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,582,537,210

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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355,000,000

286,003,141

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับป

508,769,335

299,834,797

72,824,294

56,957,924

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

631,838,280

606,550,028

ขาดทุนจากการปรับมูลคาสินคา

12,803,096

16,077,272

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

30,335,552

5,245,095

187,910

(919,364)

ดอกเบี้ยรับ

(7,749,091)

(512,384)

ดอกเบี้ยจาย

6,411

2,988,294

6,775,764

16,117,535

รายการปรับปรุง
คาใชจายภาษีเงินได

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ

-

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

748,000

(321,944)

35,767,458

1,255,469,607

1,038,854,655

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

280,636,478

64,618,981

สินคาคงเหลือ

395,259,611

(39,778,156)

3,483,707

2,042,938

679,379,796

26,883,763

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้ไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยดําเนินงานลดลง - สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
10
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

2561
(บาท)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

(199,867,251)

(7,365,921)

(2,847,452)

(5,581,046)

(55,006)

527,763

หนี้สินดําเนินงานลดลง - สุทธิ

(202,769,709)

(12,419,204)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน

1,732,079,694

1,053,319,214

(62,913,117)

(45,193,781)

1,669,166,577

1,008,125,433

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
เจาหนี้ไมหมุนเวียนอื่น

จายภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว

(350,000,000)

รับดอกเบี้ย

5,527,173

512,384

(266,558,661)

(503,431,624)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(618,153)

(103,921)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ

3,625,335

1,227,000

(608,024,306)

(501,796,161)

เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
38
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายดอกเบี้ย
จายเงินปนผล
เงินสดจายเพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(6,411)

(2,991,336)

(214,928,795)

(268,668,746)

-

(20,000,000)

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(214,935,206)

(291,660,082)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ

846,207,065

214,669,190

228,520,303
1,074,727,368

13,851,113
228,520,303

61,881,042

66,277,171

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป
ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพย

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

40

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

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

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

สารบัญ

27
28
29

การบริหารจัดการสวนทุน
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช

14
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศ โดยจัดทําเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563
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
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับผลิตและจําหนายกระดาษคราฟทสําหรับผลิตบรรจุภัณฑประเภทกลองลูกฟูก
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

42
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หลายฉบับ ไดม ีก ารออกและปรับ ปรุง ใหม ซึ ่ง มีผ ลบัง คับ ใชตั ้ง แตรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมนั้น ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอนโยบายการบัญชี วิธีการคํานวณและผลการดําเนินงานหรือ
ฐานะการเงินของบริษัท
บริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา (“TFRS
15”) เปนครั้งแรกตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 TFRS 15 กําหนดกรอบแนวคิดในการประเมินจํานวนเงิน และจังหวะ
เวลาในการรับรูรายได ซึ่งไดนํามาใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ
ตาม TFRS 15 บริ ษั ท รั บ รู ร ายได เ มื่ อ ลู ก ค า มี อํ า นาจควบคุ ม ในสิ น ค า หรื อ บริ ก าร ด ว ยจํ า นวนเงิ น ที่ ส ะท อ นถึ ง
สิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับและมีการใชวิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการสงมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินวาจะรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือรับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีจังหวะเวลาของ
การรับรูรายไดสวนใหญมาจากการขาย โดยเปนรายไดที่รับรู ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทไมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ซึ่งยังไมมีผลบังคับใชในงวด
ปจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทํางบการเงินนี้กอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและ
ปรับปรุงใหมที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทไดเปดเผยในหมายเหตุขอ 29
(ข)

เกณฑการวัดมูลคา
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวนรายการที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน เรื่อง หนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไววัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนตาม
โครงการผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไว

(ค) สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ขอมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันหรือหลักลานบาท ยกเวน
ที่ระบุไวเปนอยางอื่น
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ง)

การประมาณการและการใชดุลยพินิจ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจ การประมาณการและ
ขอสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตาง
จากที่ประมาณการไว
ประมาณการและขอสมมติที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความไม แ น น อนของประมาณการและข อ สมมติ ที่ สํ า คั ญ ในการกํ า หนดนโยบายการบั ญ ชี
ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญตอการรับรูจํานวนเงินในงบการเงินไดรวมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินตอไปนี้
หมายเหตุ 12 และ 21
หมายเหตุ 15

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินได การคาดการณกําไรทางภาษีในอนาคตที่จะนําผล
แตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชประโยชน
การวัดมูลคาของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
เกี่ยวกับขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

การวัดมูลคายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของบริษัทหลายขอกําหนดใหมีการวัดมูลคายุตธิ รรมทั้งสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน
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
ความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมที่มีนัยสําคัญ รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน
กลุ ม ผู ป ระเมิ น มู ล ค า มี ก ารทบทวนข อ มู ล ที่ ไ ม ส ามารถสั ง เกตได แ ละปรั บ ปรุ ง การวั ด มู ล ค า ที่ มี นั ย สํ า คั ญ อย า ง
สม่ําเสมอ หากมีการใชขอมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการตั้งราคา กลุม
ผูป ระเมิน ไดป ระเมิน หลัก ฐานที่ไ ดม าจากบุค คลที่ส ามที่ส นับ สนุน ขอ สรุป เกี่ย วกับ การวัด มูล คา รวมถึง การ
จัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประเด็นปญหาของการวัดมูลคาที่มีนัยสําคัญจะถูกรายงานตอคณะกรรมการของบริษัท
เมื่อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สิน บริษัทใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดมูลคา
ยุติธรรมเหลานี้ถูกจัดประเภทในแตละลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมตามขอมูลที่ใชในการประเมินมูลคาดังนี้




ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สิน
อยางเดียวกัน และกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาที่สังเกตได) สําหรับ
สินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1
ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น

หากข อ มู ล ที่ นํ า มาใช ใ นการวั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ถู ก จั ด ประเภทลํ า ดั บ ชั้ น ที่ แ ตกต า งกั น
ของมูลคายุติธรรมในภาพรวม การวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวมจะถูกจัดประเภทในระดับเดียวกันกับลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรมของขอมูลที่อยูในระดับต่ําสุดที่มีนัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมในภาพรวม
บริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่การโอนเกิดขึ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคายุตธิ รรมอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังตอไปนี้



3

หมายเหตุ 9
หมายเหตุ 25

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาแตละสกุลเงินเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
18
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาเปนสกุลเงิน
ที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลแตกตางของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดจากการแปลงคาจะบันทึกในกําไรหรือขาดทุน
สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ที่ ไ ม เ ป น ตั ว เงิ น ซึ่ ง เกิ ด จากรายการบั ญ ชี ที่ เ ป น เงิ น ตราต า งประเทศและบั น ทึ ก ตามเกณฑ
ราคาทุนเดิมแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ทั้งนี้ร วมถึง
รายการบัญชีที่เกิดจากการจายชําระหรือรับชําระสิ่งตอบแทนลวงหนา
(ข) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงิน สดและรายการเทีย บเทา เงิน สดในงบกระแสเงิน สดประกอบดว ย เงิน สดในมือ เงิน ฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพยและกระแสรายวัน รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดใน
จํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงที่ไมมีนัยสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงมูลคา
นอกจากนี้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินใน
งบกระแสเงินสด
(ค) ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้รับรูเมื่อบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากบริษัทรับรูรายไดกอนที่จะมี
สิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาวัดมูลคาดวยมูลคาสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาซึ่ง
ประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ในอนาคตของลูกคา หนี้สูญ
จะถูกตัดจําหนายเมื่อเกิดขึ้น
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ง)

สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือวัดมูลคาดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีดังตอไปนี้
สินคาสําเร็จรูป
สินคาซื้อมาเพื่อขาย
วัตถุดิบ อะไหล วัสดุ
ของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ

- ตีราคาตามตนทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกลเคียงกับตนทุนการผลิตจริง)
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย
- ตีราคาตามตนทุนถัวเฉลี่ย

ต น ทุ น ของสิ น ค า ประกอบด ว ยต น ทุ น ที่ ซื้ อ ต น ทุ น แปลงสภาพหรื อ ต น ทุ น อื่ น เพื่ อ ให สิ น ค า อยู ใ นสถานที่ แ ละ
สภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคารวมการปนสวนของ
คาใชจายในการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยประมาณการตนทุน
การผลิตสินคานั้นใหเสร็จและตนทุนที่จําเปนตองจายเพื่อใหขายสินคาได
(จ) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการ
เพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติของธุรกิจ หรือใชในการผลิตหรือ
จัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
ราคาทุนรวมถึงรายจายทางตรงเพื่อใหไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ตนทุนการกอสรางที่กิจการกอสรางเอง
ซึ่งรวมถึงตนทุนวัตถุดิบ คาแรงทางตรง และตนทุนทางตรงอื่นเพื่อใหอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในสภาพ
พรอมใหประโยชนและรวมถึงตนทุนการกูยืมของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยจัดประเภทไปเปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มูลคาตามบัญชี ณ วันที่มีการจัดประเภทใหมถือเปนราคาทุนของสินทรัพยตอ ไป
(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 คาเชาที่ชําระจะแยกเปนสวนที่เปนคาใชจายทางการเงินและ
สวนที่จะหักจากหนี้สินตามสัญญาเชา เพื่อทําใหอัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยูในแตละงวดมี
อัตราคงที่ คาใชจายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรือขาดทุน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 รวมถึงการตรวจสอบครั้งใหญ จะรับรูเปนสวนหนึ่งของมูลคาตามบัญชี
ของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ถามีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลคาตนทุนของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูก
ตัดออกจากบัญชีดวยมูลคาตามบัญชี ตนทุนที่เกิดขึ้นในการซอมบํารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณที่เกิดขึ้นเปนประจํา
จะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาคํานวณจากจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งประกอบดวยราคาทุนของ
สินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชประโยชน
โดยประมาณของส ว นประกอบของสิ น ทรั พ ย แ ต ล ะรายการ และคํ า นวณตามประมาณการกํ า ลั ง การผลิ ต ของ
เครื่องจักร ประมาณการอายุการใชประโยชนของสินทรัพยและประมาณการกําลังการผลิตของเครื่องจักรแสดงได
ดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรที่ใชในการผลิต
- โรงงานกาญจนบุรี
- โรงงานปราจีนบุรี
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

5 - 20 ป
5 - 20, 40 ป
ตามประมาณการกําลังการผลิต 1.92 ลานตัน
ตามประมาณการกําลังการผลิต 5.25 ลานตัน
5 - 25 ป
5 - 10 ป
5, 10 ป
22

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

49

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทไมคดิ คาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ ไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ช) สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
สิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตนที่ บริ ษั ทซื้ อ มาและมี อ ายุ ก ารใช ประโยชน ทราบได แน นอน วั ดมู ลค าด ว ยราคาทุ น หั ก ด ว ย
คาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยหรือมูลคาอื่นที่ใชแทนราคาทุนหักดวยมูลคาคงเหลือของสินทรัพย
ค า ตั ด จํ า หน า ยรั บ รู ใ นกํ า ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส น ตรงซึ่ ง โดยส ว นใหญ จ ะสะท อ นรู ป แบบที่ ค าดว า จะได รั บ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยนั้นตามระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยไมมี
ตัวตน โดยเริ่มตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนเมื่อสินทรัพยนั้นพรอมที่จะใหประโยชน
ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชนแสดงไดดังนี้
คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

5, 10 ป

บริษัทไมไดคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการพัฒนา
วิธีการตัดจําหนาย ระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับประโยชน และมูลคาคงเหลือ จะไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบปบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ซ) การดอยคา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยของบริษัทไดรับการทบทวนทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคา
หรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน สําหรับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใชประโยชนไมทราบแนนอน หรือยังไมพรอมใหประโยชนจะถูกประมาณทุกป
ในชวงเวลาเดียวกัน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่
คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการ การประเมิน
มูลคาของสินทรัพยเพิ่มขึ้นของสินทรัพยชิ้นเดียวกันกับที่เคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้รับรูในสวนของผูถือหุน
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรั พยหัก ตน ทุนในการขายแลว แตมูล ค าใดจะสูง กวา การประเมินมูลคาจากการใช ข อง
สิ น ทรั พ ย ป ระมาณจากกระแสเงิ น สดที่ จ ะได รั บ ในอนาคตจะคิ ด ลดเป น มู ล ค า ป จ จุ บัน โดยใช อั ต ราคิ ด ลดก อ น
คํานึงถึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ
สินทรัพย
การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงิน ที่เคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมินทุกรอบ
ระยะเวลารายงานวามีขอบงชี้เรื่องการดอยคาหรือไม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาที่มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
ไม เ กิ น กว า มู ล ค า ตามบั ญชี ภ ายหลั ง หั ก ด ว ยค า เสื่ อ มราคาสะสมหรื อ ค า ตั ด จํ า หน า ยสะสม เสมื อ นหนึ่ ง ไม เ คยมี
การบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน
(ฌ) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงดวยราคาทุน
24

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

51

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ญ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันที่จะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรูเมื่อ
บริษทั ไดรับชําระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดรับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไมไดจากลูกคากอนที่บริษัทรับรู
รายไดที่เกี่ยวของ
(ฎ) ผลประโยชนของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเขาโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเปนคาใชจายพนักงานในกําไรหรือ ขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานไดทํางานใหกับกิจการ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวถูกคํานวณแยกตางหากเปนรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ผลประโยชน
ดังกลาวไดมีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคาปจจุบัน
การคํานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวนั้นใชหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งจัดทํ าโดย
นักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว
ในการวัดมูลคาใหมของหนี้สินผลประโยชนที่กําหนดไวสุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย จะถู ก รั บ รู ร ายการในกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น บริ ษั ท กํ 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 2562
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
ภาระผูกพันสุทธิของบริษัทที่เปนผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเปนผลประโยชนในอนาคตที่เกิดจากการ
ทํางานของพนักงานในงวดปจจุบันและงวดกอนๆ ซึ่งผลประโยชนนี้ไดคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเปนมูลคา
ปจจุบัน การวัดมูลคาใหมจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชนเมือ่ เลิกจาง
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อวันใดวันหนึ่งตอไปนี้เกิดขึ้นกอน เมื่อบริษัทไมสามารถยกเลิก
ขอเสนอการใหผลประโยชนดัง กลาวไดอีก ตอ ไป หรือเมื่อบริษัทรับรูตนทุ นสํ าหรั บการปรั บโครงสร าง หาก
ระยะเวลาการจายผลประโยชนเกินกวา 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนดังกลาวจะถูกคิด
ลดกระแสเงินสด
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงานรับรูเปนคาใชจายเมื่อพนักงานทํางานให หนี้สินรับรูดวยมูลคาที่คาดวาจะจาย
ชําระหากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตองจายอันเปนผลมาจากการที่พนักงาน
ไดทํางานใหในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผล
(ฏ) ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้ สิ น จะรั บ รู ก็ ต อ เมื่ อ บริ ษั ท มี ภ าระผูก พัน ตามกฎหมายหรื อ ภาระผู ก พั น โดยอนุ ม านที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในปจจุบันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตที่ ประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ และมีความเปนไปไดคอ นข า ง
แนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจายในอนาคตโดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได เพื่อใหสะทอน
จํานวนที่อาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสีย่ งที่มีตอหนี้สิน ประมาณการหนี้สินสวนที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไปรับรูเปนตนทุนทางการเงิน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ฐ) รายได
รายไดรับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินที่สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดวาจะ
มีสิทธิไดรับซึ่งไมรวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และ
สวนลดตามปริมาณ
การขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการสงมอบสินคาใหกับ
ลูกคา
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในกําไรหรือขาดทุนตามเกณฑคงคาง
(ฑ) คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
คาใชจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ประโยชนที่
ไดรับตามสัญญาเชาจะรับรูในกําไรหรือขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาทั้งสิ้นตลอดอายุสัญญาเชา
คาเชาที่อาจเกิดขึ้นตองนํามารวมคํานวณจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเชา เมื่อไดรับ
การยืนยันการปรับคาเชา
ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน ประกอบดวย ดอกเบี้ยจายของเงินกูยืม ประมาณการหนี้สินและสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตอง
จาย สวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผานไป
ตนทุนการกูยืมที่ไมไดเกี่ยวกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข รับรูในกําไรหรือขาดทุน
โดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาใชจายสําหรับแผนการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
บริษัทไดเสนอสิทธิใหพนักงานจํานวนหนึ่งที่เขาหลักเกณฑสําหรับการออกจากงานดวยความเห็นชอบรวมกัน
พนักงานที่เห็นชอบกับขอเสนอจะไดรับเงินจํานวนหนึ่งโดยคํานวณผันแปรตามเงินเดือนลาสุด จํานวนปที่ทํางาน
หรือจํานวนเดือนคงเหลือกอนการเกษียณตามปกติ บริษัทบันทึกเปนคาใชจายเมื่อมีแผนการออกจากงานดวยความ
เห็นชอบรวมกัน
(ฒ) ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินได
ของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุนเวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู
โดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน ไดแก ภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุน
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 การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิ จและ
รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตรา
ภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับ
ใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
การวัดมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตองสะทอนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจาก
ลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดวาจะไดรับผลประโยชนจ ากสิน ทรัพ ยหรือจะจายชําระหนี้สิน ตามมูล คาตามบัญ ชี
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินได ปจจุ บันและภาษีเงินไดรอการตัด บัญชี บริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอนและอาจทําใหจาํ นวนภาษีที่ตองจายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ บริษัทเชื่อวา
ไดตั้งภาษีเงินไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณในอดีต การประเมินนี้อยูบนพื้นฐานการประมาณ
การและขอสมมติ และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณในอนาคต ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหบริษัท
เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจาย
จะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน สําหรับหนวยภาษี
ตางกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจายชําระหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิหรือตั้งใจ
จะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตองพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกตางชั่วคราวที่เกี่ยวของ ดังนั้น กําไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกตาง
ชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษัทแลวอาจมีจํานวนไมเพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดทั้งจํานวน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเทาที่
ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง
4

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท หากบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกัน
หรื อ มี อิ ทธิ พ ลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มต อ บุ ค คลหรื อ กิ จ การในการตั ด สิ น ใจทางการเงิ น และ
การบริหารหรือในทางกลับกัน หรือบริษัทอยูภายใตการควบคุมเดียวกันหรืออยูภายใตอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือเปนกิจการ
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความสัมพันธที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้
ชื่อกิจการ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล
คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท
จํากัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จํากัด
บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด
(มหาชน)
บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัทโอเรียนท คอนเทนเนอร จํากัด
บริษัทไดนา แพคส จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด

ประเทศที่จัดตัง้
ลักษณะความสัมพันธ
/สัญชาติ
ไทย
เปนบริษัทใหญในลําดับสูงสุด
ไทย
เปนบริษัทใหญ
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน)
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
เปนบริษทั ยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชื่อกิจการ
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง
เซ็นเตอร จํากัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
PT Dayasa Aria Prima
บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล
เปเปอร จํากัด

ประเทศที่จัดตัง้
ลักษณะความสัมพันธ
/สัญชาติ
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
อินโดนีเซีย เปนบริษัทยอยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)
ไทย
เปนบริษัทรวมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง
จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้:
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาดและอัตราตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาดและอัตราตามสัญญา

ขายสินคา
รายไดอื่น
ซื้อสินคา
คาบริการ

รายการที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปไดดังนี้
2562
รายได
รายไดจากการขายสินคา
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
- บริษัทโอเรียนทคอนเทนเนอร จํากัด
- บริษัทไดนา แพคส จํากัด
- บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
58
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(พันบาท)

2,376,934
1,023,773
354,484
342,590
279,306
31

2561

2,268,231
720,807
456,323
424,311
274,093

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

2561

(พันบาท)
62,883
48,511
32,836
22,387

- บริษัทไทยคอนเทนเนอรระยอง จํากัด
- บริษทั ไทยคอนเทนเนอรขอนแกน จํากัด
รายไดจากการใหบริการ
บริษัทใหญ
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
- บริษทั สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
- บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด

6

17

2,771
497
204
74

2,246
629
-

รายไดอื่น
บริษทั อื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
- บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร จํากัด

3,223
66
-

1,097
1,379
1,624
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2562

2561
(พันบาท)

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

60
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1,114,335
584,485
138,847
47,729
4,491
16,410

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

43,773

49,531

78,794

75,343

136,772
44,436
29,288

143,191
44,362
38,047

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม กับกิจการที่เกี่ยวของกันมีดงั นี้
ลูกหนี้การคา
2562
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทกลุมสยามบรรจุภัณฑ จํากัด
- บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ จํากัด
- บริษัทไดนา แพคส จํากัด
- บริษัทโอเรียนท คอนเทนเนอร จํากัด
- อื่นๆ
รวม

(พันบาท)

2561

189,059
113,666
86,272
30,097
27,204
9,696
455,994

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

2562

2561

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัทใหญ
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- PT Dayasa Aria Prima
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
- บริษัทเอสซีจี เปเปอร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
- บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
- อื่นๆ
รวม

34

(พันบาท)
1

1,147
254
202
123
70
23
1,820

206
-

18
224
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เจาหนี้การคา
2562
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- บริษัทเอสซีจี อินเตอรเนชั่นแนล คอรปอเรชัน่ จํากัด
- บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท จํากัด
- บริษัทฟนิคซ พัลพ แอนด เพเพอร จํากัด (มหาชน)
- อื่นๆ
รวม

(พันบาท)

2561

118,518
29,508
10,717
8,949
167,692

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

2562

2561

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
(พันบาท)
บริษัทใหญในลําดับสูงสุด
- บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทใหญ
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
- บริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด
- อื่นๆ
รวม

2,903

3,914

8,128

8,824

5,123
236
16,390

1,428
8
14,174

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ
2562

(พันบาท)
11,532
12,386
409
254
11,941
12,640

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษและอื่น ๆ รวมทั้ง เงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่บริษัทจายสมทบใหผูบริหารในฐานะพนักงานของบริษัท
5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว
2562

2561
(พันบาท)

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย
เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคลองสูง
รวม
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินฝากประจํากับสถาบันการเงิน
6

83,353
591,374
400,000
1,074,727

62
20,394
208,064
228,520

350,000

-

2562

2561

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ
ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

4

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการอื่น

7
4

รวม
36

(พันบาท)

455,994
361,211
(4,503)
356,708

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

812,702

1,099,906

1,820
41,080
42,900
855,602

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

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

ลูกหนี้การคา
กิจการที่เกีย่ วของกัน
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ

455,994

432,126

356,708

645,757

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

4,503
361,211
(4,503)
356,708

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

รวม

812,702

1,099,906

4

กิจการอื่น
ภายในวันที่ครบกําหนดชําระ
เกินวันครบกําหนดชําระ
นอยกวา 3 เดือน
มากกวา 12 เดือน

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต 30 วันถึง 90 วัน
7

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
2562

(พันบาท)
18,298
18,223
4,944
4,815
4,023
149
2,222
857
4,271
12,556
6,652
42,900
34,110

รายไดคางรับคาขายไฟฟา
เงินจายลวงหนาคาสินทรัพย
คาประกันภัยจายลวงหนา
รายไดดอกเบี้ยคางรับ
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน
อื่นๆ
รวม

64
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
8

สินคาคงเหลือ
2562

2561

5,633,910
(13,570)

6,262,736
(279)

(767)

15,798

123,618
3,280,945

15,398
3,956,671

(พันบาท)
241,687
365,306
300,753
526,390
159,829
153,374
59,275
111,734
761,544
1,156,804
(29,755)
(16,952)
731,789
1,139,852

สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
อะไหล วัสดุ และอื่นๆ
สินคาระหวางทาง
รวม
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สุทธิ
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจายและ
ไดรวมในบัญชีตนทุนขาย
การปรับลดมูลคาเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่บันทึกเปนคาใชจา ย (กลับรายการ) และไดรวมใน
บัญชีคาใชจายในการบริหาร (รายไดอื่น)
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชไป

38
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
9

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน
(พันบาท)
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
โอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
โอนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

42,822
42,822
1,383
(10,343)
33,862

บริษัทไดมีการประเมินมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากราคาตลาดตามเกณฑของ
สินทรัพยที่ใชงานอยูในปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีมูลคายุตธิ รรมจํานวน 299 ลานบาท (2561: 298 ลานบาท)
การวัดมูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลคายุติธรรมอยูในระดับที่ 3 จาก
เกณฑขอมูลที่นํามาใช ซึ่งใชเทคนิควิธีราคาตลาดในการประเมินมูลคายุติธรรม
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10

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
จําหนาย / ตัดรายการบัญชี
โอนเขา (ออก)
โอนจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
โอนไปอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

86,436
86,436
10,343
(1,383)
95,396

ที่ดิน

298,548
7,952
33,086
339,586
5,234
6,175
350,995

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

40

1,275,838
21,388
(805)
26,701
1,323,122
17,657
15,750
1,356,529

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

9,209,462
181,042
(87,648)
182,053
9,484,909
88,281
(5,818)
266,593
9,833,965

136,798
9,987
(353)
11,896
158,328
5,654
(135)
4,052
167,899

เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
และติดตั้ง
(พันบาท)

60,579
(2,420)
58,159
(2,493)
55,666

ยานพาหนะ

440,148
257,343
(748)
(251,416)
445,327
145,337
(294,154)
296,510

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางการ
ติดตั้ง

11,507,809
477,712
(89,554)
(100)
11,895,867
262,163
(8,446)
(1,584)
10,343
(1,383)
12,156,960

รวม
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รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย / ตัดรายการบัญชี
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ผลขาดทุนจากการดอยคา
จําหนาย / ตัดรายการบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

ที่ดิน

130,971
24,794
155,765
25,723
181,488

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

41

812,337
39,544
(630)
851,251
43,585
894,836

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

5,323,112
517,336
16,118
(50,829)
389
5,806,126
537,685
6,776
(3,713)
6,346,874

100,822
11,279
(353)
111,748
12,980
(135)
124,593

เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
และติดตั้ง
(พันบาท)

31,044
6,602
(389)
37,257
5,060
(1,295)
41,022

ยานพาหนะ

-

-

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางการ
ติดตั้ง

6,398,286
599,555
16,118
(51,812)
6,962,147
625,033
6,776
(5,143)
7,588,813

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)
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มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

86,436
95,396

ที่ดิน

183,821
169,507

สวนปรับปรุง
ที่ดิน

42

471,871
461,693

อาคารและ
สวนปรับปรุง
อาคาร

3,678,783
3,487,091

46,580
43,306

เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
และอุปกรณ
และติดตั้ง
(พันบาท)

20,902
14,644

ยานพาหนะ

445,327
296,510

งานระหวาง
กอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางการ
ติดตั้ง

4,933,720
4,568,147

รวม

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
11

สินทรัพยไมมตี ัวตนอื่น

ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร

70

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเขา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
โอนเขา (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

76,786
51
100
76,937
618
1,637
79,192

คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

56,702
6,995
63,697
6,805
70,502

มูลคาตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

13,240
8,690

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

43

สินทรัพยไมมีตัวตน
ระหวางการพัฒนา
(พันบาท)
-

53
53
(53)

-

-

รวม

76,786
104
100
76,990
618
1,584
79,192

56,702
6,995
63,697
6,805
70,502

53

13,293
8,690

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบไดเมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบนั และภาษีเงินไดนี้
ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน ซึ่งแสดงรวมไวในงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2562

2561

(พันบาท)
32,760
23,295
(54,933)
(51,071)
(22,173)
(27,776)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สุทธิ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
2561

บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)
ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 21)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การดอยคาของสินทรัพย
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน
พนักงาน
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)

44
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71

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่
1 มกราคม
2562

13

บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)
ในกําไรหรือ ในกําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 21)
(พันบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การดอยคาของสินทรัพย
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน
พนักงาน
รวม

3,620
3,390
901

786
2,561
-

-

15,384
23,295

5,400
8,747

718
718

21,502
32,760

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อื่นๆ
รวม
สุทธิ

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

(3,908)
46
(3,862)
4,885

718

(54,875)
(58)
(54,933)
(22,173)

4,406
5,951
901

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

เจาหนี้การคา
กิจการที่เกี่ยวของกัน

4

บริษัททั่วไป
เจาหนี้หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัททั่วไป

14
4

รวม
72
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167,692

288,131

235,858
403,550

338,028
626,159

16,390
108,028
124,418

14,174
91,130
105,304

527,968

731,463

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
14

เจาหนี้หมุนเวียนอื่น

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพย
คาใชจายคางจาย
คาบริการเรียกเก็บ
คาใชจายพนักงานคางจาย
อื่นๆ
รวม
15

2562

2561

(พันบาท)
61,881
20,809
16,390
4,648
20,690
124,418

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

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
บริษทั จายคาชดเชยผลประโยชนที่กําหนดไวตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไวมีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ไดแก ความ
เสี่ยงของชวงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

2561
(พันบาท)

ผลประโยชนหลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ผลประโยชนระยะยาวอื่น
รวม

99,225
5,143
104,368

46

68,354
5,024
73,378
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบนั ของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน
2562
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
รับรูในกําไรขาดทุน
ตนทุนบริการปจจุบัน
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ตนทุนบริการในอดีตจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
อื่นๆ
ผลประโยชนจาย
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนณ วันที่ 31 ธันวาคม

2561

(พันบาท)
73,378

54,390

4,912
2,845
471
22,505
30,733

2,949
1,970
570
5,489

3,685
3,685

16,223
16,223

(3,428)

(2,724)

104,368

73,378

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
โดยมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางที่ถูกเลิกจางเพิ่มเติม
หากลูกจางทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ลูก จางมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุด ทาย 400 วัน
จากปจจุบันอัตราคาชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน ทั้งนี้บริษัทไดรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนคาใชจาย
22.51 ลานบาทในงบกําไรขาดทุน และทําใหกาํ ไรสุทธิลดลง 18.01 ลานบาท
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน เกิดขึ้นจาก
2562
(พันบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ขอสมมติดานประชากรศาสตร
ขอสมมติทางการเงิน
การปรับปรุงจากประสบการณ
รวม
74
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2561

(3)
5,532
(1,844)
3,685

47

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

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2562
อัตราคิดลด *
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน **
อัตรามรณะ ***

2561
(รอยละ)

1.65 - 1.69
2.00 - 7.00
3.00 - 15.00
50.00 ของ TMO 2017

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

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

การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปได
อยางสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือวาขอสมมติอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอประมาณการ
หนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้
ผลกระทบตอประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนของโครงการผลประโยชนทกี่ ําหนดไว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562
2561
(พันบาท)

อัตราคิดลด
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
ลดลงรอยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0
ลดลงรอยละ 1.0
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.0
ลดลงรอยละ 10.0
48

(5,436)
5,925

(3,723)
4,052

11,866
(10,229)

7,970
(6,889)

(3,490)
3,663

(2,371)
2,487
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
แมวาการวิเคราะหนี้ไมไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการ
ดังกลาว แตไดแสดงประมาณการความออนไหวของขอสมมติตางๆ
16

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน สามัญ

ราคาตาม
มูลคาหุน
(บาท)

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

ทุนที่ออกและชําระแลว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุนสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
- หุน สามัญ
17

2562

มูลคา

จํานวนหุน
(หุน / บาท)

2561

มูลคา

สํารอง
สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุน
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
18

ตนทุนในการจัดจําหนาย
2562

(พันบาท)
108,050
111,041
13,942
13,526
5,250
3,889
127,242
128,456

คาใชจายในการขนสง
คาใชจายในการสงเสริมการขายและโฆษณา
อื่นๆ
รวม
19

2561

คาใชจายในการบริหาร

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

50

2562

2561

(พันบาท)
65,266
29,882
24,700
22,134
6,776
4,848
2,533
156,139

78,311
28,797
25,953
20,999
16,118
5,326
35,767
15,798
3,647
230,716
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
20 คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน
2562

2561

(พันบาท)
291,709
307,248
19,265
19,296
8,228
5,489
22,505
14,609
21,545
356,316
353,578

เงินเดือนและอืน่ ๆ
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว
ตนทุนบําเหน็จ - โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
คาใชจายผลประโยชนพนักงานจากการปรับปรุงตามกฎหมายแรงงาน
อื่นๆ
รวม

บริษัทไดจัดใหมีเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุ น สํ า รองเลี้ย งชี พ พ.ศ. 2530 สํ า หรั บ พนั ก งานของบริษั ทบนพื้ น ฐานความสมั ครใจของพนั กงานในการ
เปนสมาชิกของกองทุน พนักงานที่จะสมัครเปนสมาชิกกองทุนนี้ตองจายเงินสะสมเปนรายเดือนเขากองทุนใน
อัตรารอยละ 2 ถึง 15 ของเงินเดือน และบริษัทจะจายสมทบเปนรายเดือนเขากองทุนในอัตรารอยละ 5 ถึง 13 ของ
เงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิก
21

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน

หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สําหรับงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกสูงไป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
รวม

12

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
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79,451
(1,742)
77,709

45,257
(60)
45,197

(4,885)
72,824

11,761
56,958

(737)

(3,245)

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แทจริง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 อัตราภาษีเงินไดที่แทจริงของบริษัทไมเทากับอัตรารอยละ 20
ตามประมวลรัษฎากร เนื่องจากมีคาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางบัญชีปรับปรุงดวยรายการซึ่งไมถือเปน
คาใชจายและหักรายไดหรือคาใชจายที่ไดรับการยกเวนทางภาษีตามประมวลรัษฎากร รวมถึงมีกําไรสุทธิที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
2562
อัตราภาษี
(รอยละ)
กําไรกอนคาใชจา ยภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่ม
คาใชจายที่ถือเปนรายจายทางภาษีไมได
สิทธิประโยชนทางภาษี
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
ภาษีงวดกอนๆ ที่บันทึกสูงไป
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินได
22

20

12

(พันบาท)
581,594
116,319
(21,975)
25,334
(40,227)
79,451
(1,742)
(4,885)
72,824

2561
อัตราภาษี
(รอยละ)
20

16

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คํานวณจากกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนสามัญของ
บริษัท และจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลวระหวางป โดยแสดงการคํานวณดังนี้

กําไรสําหรับป
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายแลว
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

2562
2561
(พันบาท / พันหุน)
508,769
299,835
358,254
358,254
1.42
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
23

เงินปนผล
เงินปนผลที่กลุมบริษัทจายใหผูถือหุน มีดังนี้

24

วันที่อนุมัติ

กําหนดจาย
เงินปนผล

อัตราเงินปนผล
ตอหุน
(บาท)

จํานวนเงิน
(ลานบาท)

ป 2562
เงินปนผลประจําป 2561

25 มีนาคม 2562

24 เมษายน 2562

0.60

215

ป 2561
เงินปนผลประจําป 2560

21 มีนาคม 2561

20 เมษายน 2561

0.75

269

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
ในป 2556 บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ที่เกี่ยวกับกิจการผลิตกระดาษคราฟท ซึ่งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานพลังงานและ
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 บริษัทไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ที่เกี่ยวกับกิจการผลิตกระดาษคราฟท ซึ่งเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยตอง
นําเขามาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเปนระยะเวลา 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดภายหลังจาก
ไดรับการสงเสริม (21 กุมภาพันธ 2557) แตไมเกินจํานวน 642.60 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 100 ของเงินลงทุน
ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน)
เนื่องจากเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวใน
บัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังนี้

ขาย ในประเทศ

25

กิจการที่
ไดรับการ
สงเสริม

2562
กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

1,661,044

4,819,595

กิจการที่
ไดรับการ
รวม
สงเสริม
(พันบาท)
6,480,639
1,694,685

2561
กิจการที่
ไมไดรับการ
สงเสริม

รวม

5,257,708

6,952,393

เครื่องมือทางการเงิน
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัทควบคุมความเสี่ยงดานสภาพคลอง และรักษาระดับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากผลกระทบของความผันผวนในกระแสเงินสด
ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกคาไมปฏิบัติตามสัญญาทําใหเกิดความสูญเสียทางการเงิน บริษัทไดมี
นโยบายปองกันความเสี่ยงนี้ โดยการพิจารณาการใหสินเชื่อกับลูกคา กําหนดวงเงินสินเชื่อวงเงินค้ําประกันจาก
ธนาคาร และ/หรือวงเงินค้ําประกันบุคคล กําหนดระยะเวลาการใหสินเชื่อ มีระบบงานในการควบคุมการใหสินเชื่อ
และมีการติดตามลูกหนี้ที่มีการคางชําระ มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ซึ่งแสดงไวในงบแสดงฐานะการเงิน คือ ยอดสุทธิ
ของลูกหนี้หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อันจะมีผลตอดอกเบี้ยสุทธิ ซึ่งบริษัท
บริหารหนี้สินโดยการกูยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามความเหมาะสมของสภาพตลาด
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท มี น โยบายในการทํ า สั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต า งประเทศล ว งหน า เพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ
มูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน
มูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินสวนที่หมุนเวียนเปนมูลคาที่ใกลเคียงกับราคาที่บันทึกในบัญชี เนื่องจาก
เครื่องมือทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
26

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณเปนเงิน
ประมาณ 146 ลานบาท (2561: 118 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา (รวมคาบริการ) ดังตอไปนี้
2562

(พันบาท)
18,818
22,963
159
41,940

ภายใน 1 ป
หลังจาก 1 ป แตไมเกิน 5 ป
หลังจาก 5 ป
รวม

82

รายงานประจำ�ปี 2562 บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน)

55

2561
4,031
5,918
9,949

บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคารในประเทศหลายแหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากการจายชําระคาสินคา เครื่องจักรและอุปกรณ มีรายละเอียดดังนี้

ดอลลารสหรัฐ
เยน
ยูโร
อื่นๆ
รวม

มูลคาตามสัญญา
เจาหนี้ Forward
สกุลตางประเทศ
เทียบเทาเงินบาท
2562
2561
2562
2561
(พัน)
(พันบาท)
629
1,438
19,269
46,741
9,687
10,560
2,731
3,132
50
170
1,695
6,518
2,596
26,291
56,391

สัญญาดังกลาวจะทยอยครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2563 (2561: ครบกําหนดภายในเดือนมิถุนายน 2562)
27

การบริหารจัดการสวนทุน
ผูบริหารของบริษัทมีนโยบายการบริห ารจัด การสว นทุนซึ่งมีวัตถุป ระสงคเพื่อดํารงฐานเงิน ทุน ใหแ ข็ง แกรง
โดยการวางแผนการกํา หนดกลยุทธใ นการดํา เนิน งานเพื่อใหธุร กิจ มีผ ลประกอบการและการบริห ารกระแส
เงิน สดที่ดีอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคํานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มี
อัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง สรางความแข็งแกรง ความมั่นคง
ของการดํารงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม ทัง้ นี้ เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยาง
ตอเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ

28

เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีการอนุมัติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
อนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2562 ในอัตราหุนละ 4 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,433 ลานบาท โดยกําหนดจาย
ในวันที่ 22 เมษายน 2563 การจายเงินปนผลดังกลาวขึ้นอยูกับการอนุมัติจ ากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ในวัน ที่
23 มีนาคม 2563
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
29

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท และจะมีผลบังคับใช
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทไมไดนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินนี้มาใชกอนวันถือปฏิบัติ มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
สัญญาเชา
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การป องกั นความเสี่ ยงของเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ใน
หนวยงานตางประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินนี้ใหขอกําหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู การวัดมูลคา การดอยคาและการตัดรายการ รวมถึง
หลักการบัญชีของอนุพันธและการบัญชีปองกันความเสี่ยง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้มีผล
บังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มี
ผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินขึ้นอยูกับเครื่องมือทางการเงินของบริษัท โดยการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1) การจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ประเภท
ไดแก การวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะยกเลิกการจัดประเภท
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด หลักทรัพยเผื่อขาย หลักทรัพยเพื่อคา และเงินลงทุนทั่วไปตามที่
กําหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 โดยการจัดประเภทตาม TFRS 9 จะเปนไปตามลักษณะของ
กระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย
ทางการเงินนั้น และอนุพันธจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 โดยจะ
นํามาใชแทนนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทในปจจุบันที่รับรูรายการโดยการปรับมูลคาตามอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด หรือเมื่ออนุพันธดังกลาวถูกนํามาใช
บริษัทประเมินเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนํา TFRS 9
มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญสําหรับรายการลูกหนี้การคา เงินลงทุนชั่วคราว
(2) การวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
ตาม TFRS 9 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนายจะรับรูดอกเบี้ยรับ
และดอกเบี้ยจายดวยอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งการนํา TFRS 9 มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตองบการเงินของบริษัท
(3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
TFRS 9 ใหวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน
ในขณะที่ปจจุบันกลุมบริษัทประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้
และการคาดการณ เ กี่ ย วกั บ การชํ า ระหนี้ ใ นอนาคตของลู ก หนี้ TFRS 9 กํ า หนดให พิ จ ารณาว า การ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร
โดยใชความนาจะเปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ
รูปแบบใหมของการพิจารณาดอยคาจะถือปฏิบัติกับสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัด
จําหนาย หรือมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไมรวมเงินลงทุนในตราสารทุน
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทไดประเมินเบื้องตนเกี่ยวกับการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินตาม TFRS 9 ซึ่งการนํา TFRS 9
มาใชไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท
(4) การจัดประเภทรายการของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 ให วิ ธี ก ารจั ด ประเภทและการวั ด มู ล ค า หนี้ สิ น ทางการเงิ น ใหม โดยจั ด ประเภทหนี้ สิ น
ทางการเงินเปน 2 ประเภทหลัก คือ วิธีราคาทุนตัดจําหนาย และวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ หนี้สินทางการเงินจะจัดประเภทเปนหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุตธิ รรมผานกําไรหรือ
ขาดทุนไดก็ตอเมื่อกิจการถือไวเพื่อคา หรือเปนอนุพันธ หรือเลือกวัดมูลคาเมื่อเริ่มแรกดวยวิธีดังกลาว
บริษัทจัดประเภทหนี้สินทางการเงินอื่นที่ไมไดถือไวเพื่อคาหรือเปนอนุพันธดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
ทั้งนี้จากการประเมินของบริษัท การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินตาม TFRS 9 ไมมีผลกระทบ
อยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท
(5) การบัญชีปองกันความเสี่ยง
TFRS 9 ใหแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีปอ งกันความเสี่ยงในขณะที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ปจจุบันไมไดกลาวถึง โดยการบัญชีปองกันความเสี่ยงมี 3 ประเภทและการถือปฏิบัติในแตละประเภท
นั้นขึ้นอยูกับลักษณะของความเสี่ยงที่ทําการปองกัน ไดแก การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม การ
ป อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดและการป อ งกั น ความเสี่ ย งของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน ว ยงาน
ตางประเทศ ตาม TFRS 9 บริษัทตองระบุถึงความสัมพันธของการบัญชีปองกันความเสี่ยงที่สอดคลอง
กับวัตถุประสงคและกลยุทธในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และตองนําขอมูลเชิงคุณภาพและ
การคาดการณไปในอนาคตมาประเมินความมีประสิทธิผลในการปองกันความเสี่ยง ทั้งนี้ TFRS 9
ใหทางเลือกในการถือปฏิบัติตามการบัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับรายการที่เขาเงื่อนไข ซึ่ง ณ วันที่ถือ
ปฏิบัติเปนครั้งแรก บริษทั ไมมีผลกระทบจากเรื่องดังกลาว
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
บริษัทจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมนี้เปนครั้งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบสะสมกับ
กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมถือปฏิบัติกับขอมูลที่แสดงเปรียบเทียบ
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บริษัทไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) ใหวิธีการบัญชีเดียวสําหรับผูเชา โดยผูเชาตองรับรู
สินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชา ซึ่งยกเวนการรับรูรายการสําหรับสัญญาเชาระยะสั้นหรือ
สินทรัพยอางอิงนั้นมีมูลคาต่ํา สวนการบัญชีสําหรับผูใหเชาไมแตกตางจากมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช
ในปจจุบันเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีผลบังคับใช จะทําใหมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบันถูกยกเลิกไป โดยปจจุบันบริษัท
รับรูรายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานในงบกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
บริษัทไดประเมินสินทรัพยตามสัญญาเชาตาม TFRS 16 โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทจะรับรูสินทรัพย
สิทธิการใชเพิ่มขึ้นประมาณ 36 ลานบาท ในขณะที่คาเชาจายลวงหนาลดลงประมาณ 2 ลานบาท ซึ่งจะสงผลให
หนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้นประมาณ 34 ลานบาท และลักษณะของคาใชจายที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาดังกลาว
จะเปลี่ยนแปลงไป โดยบริษัทจะรับรูคาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชและดอกเบี้ยจายของหนี้สินตาม
สัญญาเชา
การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง
บริษัทจะถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เปนครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดวยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสม
ย อ นหลั ง โดยรั บ รู สิ น ทรั พ ย สิ ท ธิ ก ารใช แ ละหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช า และไม ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ ข อ มู ล ที่ แ สดง
เปรียบเทียบ
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รายการระหว่างกัน

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

รายการระหว่างกันซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยการถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น และ/
หรือ มีกรรมการร่วมกัน เป็นรายการค้าในการดำ�เนินธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ใช้นโยบายซื้อขาย
ต่อรองกันตามกลไกตลาด โดยการเทียบเคียงราคา กับตลาดหรือธุรกิจที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีนโยบายราคา
ระหว่างกันเป็นไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท / ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
1. ขายสินค้า

บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำ�กัด
บริษัทไดน่า แพคส์ จำ�กัด
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำ�กัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำ�กัด
รวม

2. ให้บริการและอืน่ ๆ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษทั เอสซีจพี ี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
รวม
3. ซื้อสินค้า
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บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำ�กัด
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มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
2,376.93
1,023.77
354.48
342.59
279.31
62.88
32.84
4,472.81
5.99
0.50
0.20
0.07
0.07
0.01

นโยบายการคิดราคา
ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ตกลงกับบุคคล
ภายนอก

ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
ราคาที่ตกลงกับบุคคล
ภายนอก

6.84
1,114.33 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
584.49 ราคาที่ตกลงกับบุคคล
138.85 ภายนอก
47.73
4.49
3.38

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

บริษัท / ความสัมพันธ์
บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำ�กัด
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำ�กัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำ�กัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำ�กัด
บริษัทไดน่า แพคส์ จำ�กัด
บริษัทโอเรียนท์คอนเทนเนอร์ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำ�กัด
รวม

4. รับบริการและอืน่ ๆ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด
บริษัทไอทีวัน จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำ�กัด
บริษัทกระเบื้องกระดาษไทย จำ�กัด
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำ�กัด
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำ�กัด
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด
บริษัทอินวีนิค จำ�กัด
รวม

นโยบายการคิดราคา

2.35
1.94
1.77
1.65
1.41
0.93
0.82
0.66
0.52
0.46
0.31
0.20
0.01
1,906.30
136.77 ราคาตลาดเทียบเท่ากับ
78.79 ราคาที่ตกลงกับบุคคล
44.44 ภายนอก
43.77
9.03
8.40
4.13
1.92
1.57
1.04
0.90
0.85
0.67
0.47
0.21
0.08
0.01
333.05
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ข้อมูลกรรมการ

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

1. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
1. นายวิชาญ
2. นายแสงชัย
3. นายสุรชา	
4. นายเอกราช
5. นายประกอบ

จิตร์ภักดี			
วิริยะอ�ำไพวงศ์		
อุดมศักดิ์
นิโรจน์		
พิกุลกานตเลิศ		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

2. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
กรรมการไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัทท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี 2562

3. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีบัญชี 2562 กับ
รอบปีบัญชี 2561
3.1 การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัท -ไม่มี3.2 การถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)) มี 1 คน ดังนี้

หุ้นสามัญ
ชื่อกรรมการ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รอบปีบัญชี 2562

รอบปีบัญชี 2561

-

-

-

2. นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์

-

-

-

3. นายสุรชา	

-

-

-

1,400

-

-

-

-

-

1. นายวิชาญ

จิตร์ภักดี

อุดมศักดิ์

4. นายเอกราช นิโรจน์
5. นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ
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จำ�นวนหุ้นที่ถือ
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หุ้นกู้
ชื่อกรรมการ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

รอบปีบัญชี 2562

รอบปีบัญชี 2561

-

-

-

2. นายแสงชัย วิริยะอำ�ไพวงศ์

-

-

-

3. นายสุรชา	

-

-

-

4. นายเอกราช นิโรจน์

-

-

-

5. นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ

-

-

-

1. นายวิชาญ

หมายเหตุ
		
		
		
		

จิตร์ภักดี

อุดมศักดิ์

ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด ค�ำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์
กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
- บริษทั หนึง่ มีอ�ำนาจควบคุมเกีย่ วกับการแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการซึง่ มีอ�ำนาจจัดการทัง้ หมดหรือโดยส่วนใหญ่
ของอีกบริษัทหนึ่ง
- บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว

4. ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)

ประธาน

ค่าตอบแทน
รายปี
(บาท/คน/ปี)
90,000

กรรมการ

90,000

15,000

ตำ�แหน่ง

30,000

ค่าตอบแทนตามผลการดำ�เนินงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำ�ไรและมีการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ค่าตอบแทนตามผลการดำ�เนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของ
ยอดกำ�ไรสุทธิประจำ�รอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำ�หนด
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ทัง้ นีค้ า่ ตอบแทนตามผลการ
ดำ�เนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษทั แบ่งจ่ายในอัตรา
เท่ากัน
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ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่พนักงานประจ�ำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงิน 247,712 บาท
หมายเหตุ ในปี 2562 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยกเลิก
คณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา

5. ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท
กรรมการบริษัทที่ไม่ใช่พนักงานประจ�ำของเอสซีจี 1 คน ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัท ในรอบปี 2562 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ชื่อกรรมการ

1. นายดำ�ริ

ตันชีวะวงศ์
รวม

ค่าตอบแทน
รายปี

เบี้ย
ประชุม

(บาท)

(บาท)

ค่าตอบแทน
ตามผลการ
ดำ�เนินงาน*
(บาท)

ค่าตอบแทนรวม
รายบุคคล
(บาท)

37,233

45,000

165,479

247,712

37,233

45,000

165,479

247,712

หมายเหตุ
*ค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน ร้อยละ 0.5 ของประมาณการก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562 ที่ 508.77 ล้านบาท (รวมไม่เกิน
2 ล้านบาทต่อปี) จ่ายในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน
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บรษ
ิ ท
ั ไทยเคนเปเปอร จำกด
ั (มหาชน)

THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบย
ี นเลขที 0107536000242
สำนก
ั งานกรง
ุ เทพฯ

1 ถนนปน
ู ซเิมนตไทย แขวงบางซอ
ื เขตบางซอ
ื
กรง
ุ เทพฯ 10800

โทรศพ
ั ท : 0 2586 4500
โรงงานกาญจนบร
ุ ี (สำนก
ั งานใหญ)

222 หมู 1 ถนนแสงชโูต ตำบลวง
ั ขนาย อำเภอทามว
 ง
จง
ั หวด
ั กาญจนบร
ุ ี 71110
โทรศพ
ั ท : 0 3461 5800
โรงงานปราจน
ี บร
ุ ี

70 หมู 4 ถนนหนองสง
ั ข- วง
ั ตะเคย
ี น ตำบลบอ
 ทอง

อำเภอกบน
ิ ทรบ
 ร
ุ ี จง
ั หวด
ั ปราจน
ี บร
ุ ี 25110

โทรศพ
ั ท : 0 3728 4800

http://www.thaicane.com

