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2555 2554 เพิ่ม/(ลด) %
รายการ 2012 2011
สินทรัพยรวม 1,638.73        1,201.57        437.16           36.4%
Total Assets
หนี้สินรวม 948.65           466.29           482.36           103.4%
Total Liabilities
สวนของผูถือหุน 690.08           735.28           (45.20)            (6.1%)
Total Equity
รายไดจากการขายและบริการ 1,205.44        1,100.57        104.87           9.5%
Sales/Service Income
คาใชจายดําเนินการ 1,163.55        1,012.57        150.98           14.9%
Operating Expenses
ภาษีเงินได 14.96             30.35             (15.39)            (50.7%)
Income Tax
กําไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 31.30             73.73             (42.43)            (57.5%)
Net Profit from Normal Operation
กําไรสุทธิ 31.30             73.73             (42.43)            (57.5%)
Net Profit
กําไรสุทธิตอหุน 0.100             0.250             (0.150)            (60.0%)
Earning Per Share (Baht)
ปนผลตอหุน (บาท)          0.170             0.235             (0.065)            (27.7%)
Dividend Per Share (Baht)
มูลคาหุน (บาท) 2.30               2.45               (0.15)              (6.2%)
Book Value (Baht)

 
 

ขอมูลสําคัญทางการเงิน 
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อัตราสวนทางเงินท่ีสําคัญของบริษัท
หนวย 2555 2554 2553

อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY RATIO)

อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) เทา 1.16         0.96         2.35         
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (Quick Ratio) เทา 0.75         0.53         1.30         
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (Account Receivable Turnover ) ครั้ง 6.70         5.25         5.46         
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Average Collection Period) วัน 54            69            66            
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) ครั้ง 5              5              5              
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (Inventory Turnover) วัน 68            71            73            
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (Account Payable Turnover) ครั้ง 17            11            17            
ระยะเวลาชําระหนี้  (Payable Conversion Period) วัน 21            31            21            
Cash Cycle วัน 100          107          117          

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (PROFITABILITY RATIO)

อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin) % 13.22       14.63       16.34       
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin) % 7.43         10.01       14.03       
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) % 2.60         6.70         11.00       
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity) % 4.54         10.03       16.87       

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Assets) % 1.91         6.14         13.57       
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (Return on Non-Current Assets) % 2.90         9.34         25.14       
อัตราการหมุนของสินทรัพย (Assets Turnover) ครั้ง 0.75         0.93         1.28         

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) เทา 1.37         0.63         0.24         
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรัพยรวม (Debt to Total Assets) เทา 0.58         0.39         0.20         
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) เทา 2.91         17.97       28.64       
อัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout)  % 162.94     95.62       178.88     

รายการ
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2555 (%) 2554 (%)
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส 24.68    20.69    
ถุงมือยาง 25.65    24.37    
ส่ือส่ิงพิมพ 8.96      12.75    
อาหารและเครื่องดื่ม 18.59    16.31    
อาหารแชแข็งและอาหารกระปอง 12.14    11.45    
ผูผลิตรายยอย 1.11      1.17      
อ่ืนๆ 8.87      13.26    
รวม 100.00  100.00  

ยอดขายแบงตามประเภทสินคา
SPACK

24.68%

25.65%

8.96%

18.59%

12.14%

1.11%
8.87%

เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ถุงมือยาง
สื่อสิ่งพิมพ
อาหารและเคร่ืองดื่ม
อาหารแชแข็งและอาหารกระปอง
ผูผลิตรายยอย
อ่ืนๆ

20.69%

24.37%

12.75%

16.31%

11.45%

1.17% 13.26%

เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ถุงมือยาง
สื่อสิ่งพิมพ
อาหารและเคร่ืองดื่ม
อาหารแชแข็งและอาหารกระปอง
ผูผลิตรายยอย
อ่ืนๆ

2555 2554
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ขอมูลท่ัวไป 
 
 
ชื่อบริษัท  :  บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) 
ชื่อยอ   :  SPACK 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107537001161 
ประเภทธุรกิจ  :  ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกลองบรรจุภัณฑจากกระดาษ และรับจางพิมพ 
สถานที่ตัง้  :  119 หมู 1 ถนนกาญจนวนชิ ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 
      โทรศัพท 0-7444-7131-3, 0-7438-0391-3 โทรสาร  0-7444-7128, 0-7433-3991 
       E-mail : spackhy2@yahoo.com  
สํานักงานกรุงเทพ :  30/32 หมู 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร  

   จ.สมุทรสาคร 74000   
      โทรศัพท  0-3445-2136-8 โทรสาร 0-3445-2306 
      E-mail : sahakij_02@hotmail.com 
 

เว็บไซด      www.spack.co.th 
 

จํานวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย  (ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  พ.ศ. 2555) 
   :  บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) 225 คน 
   :  บริษัท สหกจิบรรจุภัณฑ จาํกัด   328 คน 
 

ทุนจดทะเบียน  :  หุนสามัญ 300 ลานหุน มลูคาหุนละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท 
ทุนชําระแลว  :  หุนสามัญ 300 ลานหุน มลูคาหุนละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท 
 

บุคคลอางอิง 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย :  บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
   :  ช้ัน 4 , 7  อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   

     เลขที่ 62  ถนนรัชดาภเิษก    แขวงคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
        โทรศัพท  0-2229-2800    โทรสาร  0-2359-1259 เว็บไซด www.tsd.co.th 
 

ผูสอบบัญช ี  :  สํานักงานปติเสว ี
        8/4  ช้ัน 1 , 3  ซอยวิภาวด ี44  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว 
        เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
        โทรศัพท  0-2941-3584-6   โทรสาร  0-2941-0658 เว็บไซด www.pitisevi.com 
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Company Profile 

 
 
Name     :  S. Pack & Print Public Company Limited 
 
Initial     :  SPACK 
 
Public Company Registration :  0107537001161 
 
Business    :  Type of Business Manufacturer of Paper Boxes, 
        Cartons and Commercial Printing. 
 
Head Office    :  119 Moo 1 Karnjanavanich Road , 
        T.Takarm, A. Hatyai, Songkhla 90110, Thailand. 
        Tel  : 0-7444-7131-4, 0-7438-0391-3   

   Fax : 0-7444-7128 , 0-7433-3991 
        E-mail : spackhy2@yahoo.com             
 
Center  Office    :  30/32 Moo 1 Tambon Kokkam, Amphur Muang  
        Samutsakorn, Samutsakorn,Thailand. 
        Tel  : 0-3445-2136-8   Fax : 0-3445-2306 
        E-mail : sakakij_02@hotmail.com 
 
Website       www.spack.co.th 
 
Total member of staffs (including Subsidiary Company) As of December 31, 2012 
     :  S. Pack & Print Public Co., Ltd. = 225 
     :  Sahakij Packaging Co., Ltd.  = 328 
 
Registered Capital   :  Baht 300,000,000.00 
 
Paid-up share capital  :  Baht 300,000,000.00  
 
 References 
 
Securities Register   :  Thailand Securities Depository Company Limited 
        62 The Stock Exchange of Thailand Building, 
        4th , 7th Floor, Rachadapisek Road, Klongtoey, 
        Bangkok  10110  Thailand. 
        Tel  : 0-2229-2800   Fax : 0-2359-1259 
Website       www.tsd.co.th 
 
Auditor    :  Pitisevi & Company 
        8/4  1st , 3th Floor, Viphawadee Soi 44, 
        Viphawadee-Rangsit Road, Jatuchak,  

   Bangkok 10900, Thailand. 
        Tel  : 0-2941-3584-6   Fax : 0-2941-0658 
Website       www.pitisevi.com 
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สารจากคณะกรรมการบริษัท 
 
เรียน ทานผูถือหุน 
 
 

ในป 2555 บริษัทมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 9.5 จากป 2554 เนื่องจากการสต็อกสินคาของลูกคาหลัง
ประสบภัยจากน้ําทวมที่กรุงเทพฯ ในไตรมาส 1 และลูกคากลุมอาหารทะเลแชแข็งมีการสงออกเพิ่มมากขึ้น 
 

 วันที่ 2 ตุลาคม  2555 บริษัท โอจิ โฮลดิ้งส คอรปอเรชั่น จํากัด (“โอจิ”)(เดิมช่ือ บริษัท โอจิเปเปอร 
จํากัด)) ซึ่งเปนบริษัทฯที่ผลิตกระดาษรายใหญที่สุดของประเทศญี่ปุนไดซื้อหุนจากนายยุทธ ชินสุภัคกุล ผูถือหุนที่
เปนสมาชิกในครอบครัวของนายยุทธ และผูถือหุนรายอื่นจํานวน 81,000,000 หุนหรือคิดเปนรอยละ 27 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลวของบริษัทฯ  ในราคาหุนละ 4 บาท การซื้อหุนจํานวน 81 ลานหุนดังกลาวโดยโอจิเมื่อนํามา
คิดรวมกับหุนที่ซื้อไวกอนหนานี้จํานวน 70 ลานหุน ทําใหกลุมโอจิถือหุนในบริษัทรวมทั้งสิ้น 151 ลานหุนหรือ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 50.33 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 
 

โอจิ มีหนาที่ตองทําคําเสนอซื้อทั้งหมดของบริษัทฯ สําหรับจํานวนหุนที่เหลือของบริษัทฯ ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ จากผลของการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ เอส.แพ็ค โอจิ
สามารถซื้อไดถึงรอยละ 25.39 เมื่อรวมกับจํานวนที่ซื้อไวเดิม ทําใหมียอดรวมทั้งสิ้นรอยละ 75.72 การรวมลงทุน
ในครั้งนี้ของโอจิ โฮลด้ิงส คอรปอเรชั่น นับวาเปนสิ่งที่ดี เพราะบริษัทฯ จะไดมีโอกาสกาวไปสูระดับสากล 
สําหรับบริษัทยอยไดยายโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (นิคมอุตสาหกรรมดานสิ่งพิมพ) ต้ังแตไตรมาส
ที่ 4 ของป 
 

ในป 2556 บริษัทฯ หวังวาภาวะเศรษฐกิจโลกจะฟนตัว และธุรกิจของบริษัท จะสามารถดําเนินตอไป
อยางไมหยุดยั้งรวมกับกลุมของโอจิกรุป คณะกรรมการบริษัทฯ ตองขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน ลูกคา คูคา 
พนักงาน และหุนสวนทางการคาซึ่งเปนหนวยงานสนับสนุนที่สําคัญในความกาวหนา ความเจริญรุงเรืองของ
บริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มคุณคาเพื่อใหบรรลุความพอใจสําหรับทุกทาน 
 
 
 
                       

                                                                                     
               นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ 
                     (ประธานกรรมการ) 
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Message form the Board of Directors 
To : Shareholders 
 

The Company’s sales revenue in 2012 increased by 9.5% from the previous year because 
the customer stock goods with damage by flood in Bangkok in the 1st quarter, and frozen 
customer more export more to overseas. 
 

 On October 2, 2012 Oji Holdings Corporation( (“Oji”)(formerly known as Oji Paper Co., 
Ltd.) which is the largest paper manufacturer of Japan) had acquired the ordinary shares in the 
Company from Mr.Yuth Chinsupakul, his family and other shareholders for 81 million shares 
represent 27% of total paid up capital of the Company at the price of Baht 4.00 per share. The 
purchase of 81 million shares by Oji combined with 70 million shares already held by Oji prior to 
this transaction. Consequently, Oji is holding the Company’s ordinary shares in the amount 151 
million shares representing 50.33% of the total paid-up capital of the Company. 
 

Oji is required to make a tender offer for all of the Company’s remaining securities in 
accordance with the Notification of the Securities and Exchange Commission No. TorJor.12/2554 
Re: Rules, Conditions and Procedures for the Acquisition of Securities for Business Takeovers. 
The result of the Tender Offer to purchase securities of SPACK share purchased 25.39%, add the 
prior shares hold totally was 75.72%. Oji Holdings Corporation is considered to be positive as the 
Company would have chances to elevate to international level. The subsidiary company moved to 
new plant at Sinsakorn (Printing City) Industrial on the 4th Quarter of the year. 
 

In 2013 the Company hopes that world economy would recover and that our business 
would continue on the up-trend with synergy effect between Oji groups. The Board of Director 
would like to thank all of our shareholders, customers, suppliers, employees and business partners 
who are the important supporting force towards the Company’s progress to achieve a more 
prosperous future, and we would like to make effort to enhance the satisfaction of all. 

 
 

                                                                                   
     (Mr. Masafumi Takeda)  

            Chairman of the Board of Director  



รายงานประจําป 2555      Annual Report 2012 

 

8 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พร้ินท จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ดังนี้ 
1. นายสุมิตร  กาญจนัมพะ    ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. พลตํารวจตรีอัมพร  ภัยลี้   กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ดร. สัณหชัย  กลิ่นพิกุล   กรรมการตรวจสอบ  

 
 ในรอบป 2555 ที่ผานมา คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ
ประชมุรวมทั้งสิ้น 5 คร้ัง และสามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังนี้ 
 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงาน
ของสภาวิชาชีพบญัชีและการประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต,) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตลท.) และไดมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางโปรงใสตรวจสอบได คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินดังกลาวได
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีโดยมีความถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางพอเพียง  

 

2. การกํากับดูแลระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในของบริษทั และบริษัทยอย ใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) 
และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ   

 

3. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอในหลายมิติทั้งดานการบริหาร การผลิต เทคโนโลยี 
และความเสีย่งจากภัยตางๆ  

 

4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

 

6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึง
ประสบการณของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเขารวมประชมุกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลที่ดี และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม รายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ มีความนาเชื่อถือ เปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปดเผยขอมูล และรายงานที่เกี่ยวโยงกันมีความชัดเจนเพียงพอ ฝาย
บริหารไดรับฟง และปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน เพือ่ใหการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนด และกฎหมาย
อยางเครงครัด รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกิจการ 

 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

นายสุมิตร  กาญจนัมพะ 
        (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)  
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Audit Committee’s Report 
 
 

The Audit Committee members of S. Pack & Print Public Company Limited consist of 3 Independent 
Directors namely.- 

1.Mr. Sumitr Kanjanampa   Chairman of the Audit Committee 
2.Pol. Maj. Gen. Umporn Pailee    Audit Committee Member 
3.Associate Prof. Dr. Sunchai Klinpikul     Audit Committee Member 
  

 The Audit Committee members performed their duties and responsibilities during 2012, the Audit 
Committee held five meetings, completing the work items which are summarized below: 
 

1. Reviews the accuracy and reliability of quarterly and annual financial statements and consolidated 
financial statements of the Company and its subsidiaries to follow with accounting standard of The 
Federation of Accounting Professions and with notification of the Securities Exchange Commission 
The Stock Exchange of Thailand. The Committee opinion for the financial statements are presented 
fairly in accordance with generally accepted accounting principles and sufficiently disclosed.  

 
2. Reviews the adequacy and effectiveness of internal control and internal audit systems of the 

company and subsidiaries. Recommends the Internal Audit to review or examine any transaction 
considered to be important and necessary with the Independent auditors and the Internal Audit and 
also reviews risk management systems and recommends modifications to improve efficiency. 
Recommends modifications to internal control systems that are important and necessary to the 
Board of Directors.  

 
3. Reviews the adequacy and effectiveness of the management production technology and other 

business risks. 
 
4. Reviews the company’s compliance with laws requirement of The Securities Exchange 

Commission(SEC) and The Stock Exchange of Thailand (SET) or policy, rules, regulation  and the 
other laws applicable to the Company’s business 

 
5. Reviews the accuracy and adequacy of disclosed information on related party transactions or 

potential conflicts of interest. 
 
6. Selects and recommends the appointment of independent auditors and set their fees giving 

consideration to reliability and adequacy of resources, and amount of audit work by such 
independent auditors, including experiences of personnel assigned to audit the company’s auditors 
without attendance of executive management. 

 
 
7. Performs other tasks as assigned by the Board of Directors within the roles and responsibilities of 

the Audit Committee. 
 
 
The Audit Committee finds that the Company’s has good corporate governance and competent internal 

control systems. The company’s financial reports are reliable and are prepared in accordance with the generally 
accepted accounting principles. Disclosure of information and related matters reveals transparency. The 
Management has dutifully followed the suggestion of the Internal Audit team and has always observed the 
regulations stipulated by laws and have appropriate of business risk management. 

 
 
 
 

                                                                                           
                                                                                          
            (Mr. Sumitr  Kanjanampa) 
      Chairman of the Audit Committee 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย 

 บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ถือหุนรอยละ 100 ในบริษัท สหกิจบรรจุ
ภัณฑ จํากัด (“บริษัทยอย”) โดยทั้งสองบริษัทมีการดําเนินการบริหารจัดการโดยผูบริหารกลุมเดียวกัน เสมือนวา
บริษัทยอยเปนสาขาของบริษัทฯ โดยทําเลที่ต้ังของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนประโยชนในดานการเขาถึงกลุม
ลูกคาในทําเลที่ตางกันเทานั้นเอง 

บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจ ผลิตบรรจุภัณฑกระดาษประเภทกลองกระดาษ โดยสามารถแยก
ผลิตภัณฑตามสายธุรกิจไดดังนี้ 

 

กลองกระดาษ สามารถแบงกลุมผลิตภัณฑไดเปน 2 กลุม คือ 
 

(1) กลองพิมพพาณิชย  (Commercial Packaging Printing)  หรือกลองพิมพออฟเซ็ท ซึ่งไดแก กลอง
พับแข็งธรรมดา (Folding Carton) หรือ กลองใน (Inner Box) และกลองพับแข็งปะลอน (Offset  
on Corrugated Sheet Board) 

(2) กลองลูกฟูก (Corrugated Box) หรือ กลองนอก (Outer Box) และกระดาษลูกฟูก (Corrugated 
Sheet Board)  

 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑจากกระดาษ โดยบริษัทฯ มีโรงงาน
ต้ังอยูที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ประมาณ 16 ไร  ดําเนินการผลิตกลองพิมพพาณิชย กลองลูกฟูก และ
แผนลูกฟูกเพื่อจําหนายใหแกผูผลิตรายอื่น ฐานลูกคาสวนใหญของบริษัทฯ ต้ังอยูในเขตภาคใต และมีลูกคาบางสวน
ในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง โดยลูกคาสวนใหญไดแก กลุมผูผลิตถุงมือยาง ผูผลิตอาหารกระปอง ผูผลิตอาหาร
ทะเลแชเข็ง ผูผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน  

ขณะที่ บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของกิจการ มีโรงงานตั้งอยูที่เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ เนนฐานลูกคาในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ดําเนินธุรกิจผลิตกลองใน กลองพับแข็งปะลอน กลองลูกฟูก
และกระดาษลูกฟูกลอน E โดยมีลูกคาสวนใหญไดแก ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผูผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม ผูผลิตอาหารกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง  อาหารพรอมบริโภค เปนตน ในไตรมาสที่ 4 ของป 
2555 บริษัทยอยไดยายสถานที่ประกอบการและโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
เปนที่ต้ังของกลุมธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ โดยที่สหกิจ จะไดรับประโยชนจากระบบสาธารณูปโภค การขนสง 
ระบบบําบัดน้ําเสีย ที่มีประสิทธิภาพ ผานโอกาสในเชิงธุรกิจกับเครือขายตางๆ ในนิคม และไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ทําใหสหกิจ ไดรับประโยชนทางภาษีหลายประการ อาทิเชน การไดรับ
ลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร ไดรับยกเวนดานภาษีเงินไดนิติบุคคล ฯลฯ 
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โครงสรางรายได  

 
โครงสรางรายไดจากการจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษของ บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย                

รายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามงบการเงินรวมสามารถจําแนกออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

- รายไดจากการผลิตและจําหนายกลองพิมพพาณิชยหรือกลองพิมพออฟเซ็ท 

- รายไดจากการผลิตและจําหนายกระดาษลูกฟูกและกลองลูกฟูก 

- รายไดจากการรับจางพิมพหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ 

- รายไดจากการจําหนายวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ   
 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ไมมีรายได 

ในการรับจางพิมพต้ังแตเดือนกรกฎาคม  2555 เปนตนไป  
 

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มุงเนนการเติบโตอยางมั่นคงในการขยายธุรกิจ ควบคูไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ การบริการที่

ดี และการตรงตอเวลา โดยบริษัทฯ มีเปาหมายในการเพิ่มยอดขายกลองพิมพออฟเซ็ทซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีอัตรา
กําไรขั้นตนคอนขางสูง และมีคูแขงนอยราย สืบเนื่องจากความตองการบริโภคสินคาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัว
ของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ  

โดยสรุป บริษัทฯ มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้   
1. พัฒนาคุณภาพสินคา และประสิทธิภาพในการผลิตอยางตอเนื่อง 
2. รักษาความเปนผูนําตลาดในการผลิตกลองพับแข็งปะลอน โดยเฉพาะกลองขนาดใหญ 
3. เนนการขายสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนที่สูง 
4. เนนการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาในการผลิตอยางตอเนื่อง 

ราย ไ ด
มู ลคา % มู ลคา % มู ลคา %

1.  ราย ไ ดข องบริษัทฯ  และบริษัทย อย
     - กลองพิ มพ ออฟ เซ็ท 593.81      49.26 563.22      51.18 653.09      57.14
     - กลองลูกฟู ก 483.15      40.08 378.45      34.39 353.10      30.89
     - วัตถุดิบ 22.03        1.83 19.27        1.75 20.51        1 .79
2. ราย ไ ดข องบริษัทฯ    
     - รับจาง พิ มพ 106.46      8.83 139.63      12.69 116.28      10.17

รวมราย ไ ด 1,205.45   100.00 1,100.57   100.00 1,142.98   100.00

31 ธ .ค . 255331 ธ .ค . 2555 31 ธ .ค . 2554
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การตลาดและสภาวะการแขงขัน 

1. กลยุทธทางการตลาด 
               คุณภาพของผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสําคัญแกการผลิตสินคาที่ไดคุณภาพ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ (Quality Control: QC) ทําหนาที่ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ สินคาระหวางการผลิต และสินคา
สําเร็จรูปใหไดคุณภาพ และตรงตามที่กําหนด โดยจะทําการตรวจสอบคุณภาพสินคาใน 3 ดานหลัก คือ การ
ตรวจสอบน้ําหนักของกระดาษวาไดแกรมตามที่กําหนด การตรวจสอบความสามารถในการรับแรงกด ของกลอง 
(Box Compression Test)   ตามที่ลูกคากําหนด และน้ําหนักแรงกดที่กลองจะตองรองรับและการตรวจสอบการรับ
การกระแทกจากของมีคม (Bursting)  

นอกเหนือจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคาตลอดกระบวนการผลิตแลว การที่บริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณมากๆ นั้นยังชวยควบคุมใหสินคามี
คุณภาพเหมือนกันทั้งจํานวนอีกดวย นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ISO 9001: 2000 ทําใหลูกคามั่นใจไดวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดยมีระบบการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO 

ต้ังแตป 2552 เปนตนมาบริษัทฯ ดําเนินการเรื่องมาตรฐาน ISO 18001 และเรื่อง SGMP/HACCP  
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO14000 เพื่อรองรับการจัดการของ

โรงงานสีเขียวในโลกของสิ่งพิมพตอไปในป 2555 
ในปลายป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายที่เครงครัดในเรื่องมาตรการความปลอดภัย โดยพยายาม

ดําเนินใหมีอุบัติเหตุเปนศูนยใหไดภายในป 2556 (Zero Accident) ในสวนของการดูแลสิ่งแวดลอมที่ดี บริษัทฯ และ
บริษัทยอย ดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดควบคูไปกับนโยบายในเรื่องสารเคมีตามมาตรฐาน
ตางๆ ที่กําหนดโดยสากล 

 
                        ความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบตามความตองการของลูกคา 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความยืดหยุนในการเลือกใชวัตถุดิบใหสอดคลองกับลักษณะการใชงานและราคา
ที่ลูกคาตองการดวยการที่บริษัทฯ มีแหลงวัตถุดิบที่หลากหลายทั้งจากในประเทศและตางประเทศ โดยไมไดผูกขาด
การซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตวัตถุดิบกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ทําใหสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพเทาเทียมกัน
จากแหลงที่เสนอราคาที่ตํ่ากวา สงผลใหบริษัทมีความยืดหยุนในการผลิต สามารถปรับเปลี่ยนใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ดีกวาคูแขงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนสําคัญ ซึ่งทําใหบริษัทมีความไดเปรียบในการควบคุม
ตนทุนวัตถุดิบโดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีราคาจําหนายที่ใกลเคียงกับราคาตลาด 

 
                       การใหบริการ 

นอกจากการมุงเนนที่คุณภาพสินคาแลว บริษัทฯ และบริษัทยอยยังใหความสําคัญตอการบริการที่ดีตอ
ลูกคา อาทิ การสงมอบสินคาใหตรงเวลา ทั้งนี้การบริหารการผลิตแบบ JIT และ KAMBAN ทําใหบริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีระบบการจัดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถสงสินคาใหถึงมือลูกคาตรงตามเวลาที่กําหนด รวมทั้ง
การใหบริการหลังการขาย โดยพรอมใหคําปรึกษาทุกแงมุมในเรื่องบรรจุภัณฑ ตลอดจนการรับเอาความคิดเห็นของ
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ลูกคาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผลิตภัณฑและการบริการเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหไดดี
ที่สุด และการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคา ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับรางวัล Supplier ดีเดนจากลูกคา
รายใหญหลายๆ ราย ซึ่งสรางความภูมิใจและใหกําลังใจแกทีมงานทุกคนเปนอยางยิ่ง 

 
                       ลักษณะผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ และบริษทัยอยสามารถผลิตบรรจุภัณฑกระดาษไดหลากหลาย ทั้งกลองพิมพพาณิชย กลองพิมพ
ออฟเซ็ทปะลูกฟูก และกลองลูกฟูก ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีศักยภาพในการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษไดครบ
วงจร ซึ่งแตกตางจากผูผลิตรายอื่นๆ ที่มักจะมีความชํานาญในการผลิตเฉพาะบรรจุภัณฑประเภทใดประเภทหนึ่ง
เทานั้น และบริษัทฯ ยังมีความพรอมในดานการผลิต โดยบริษัทยอย เปนหนึ่งในผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษนอยราย
ในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรขนาดใหญที่สามารถพิมพกลองออฟเซ็ทขนาดใหญพิเศษ เชน กลองเครื่องถายเอกสาร 
และกลองโทรทัศนขนาดใหญ รวมถึงมีบุคลากรที่มีทักษะ และเครื่องจักรที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการผลิต
กลองพับแข็งปะลอนขนาดใหญได จึงทําใหมีความคลองตัวมากกวาคูแขงในการผลิตสินคาทุกประเภท นอกจากนี้ 
การที่บริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการผลิตที่ครบวงจรในโรงงานของบริษัทฯ ทําใหงายตอการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอนและสามารถใหบริการตรงกําหนดเวลาลดความเสี่ยงใหแกลูกคา 

 
ความไดเปรียบในดานที่ต้ัง 
การที่บริษัทฯ เปนผูผลิตกลองพิมพออฟเซ็ทรายใหญเพียงรายเดียวในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต โดยมีทําเลที่ 

ต้ังอยูใกลกับลูกคา  ทําใหมีความยืดหยุนและความคลองตัวในการผลิตสินคาและการใหบริการ จึงสามารตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดในทันที ทําใหมีความไดเปรียบคูแขงทั้งที่จะตองสงสินคามาจากกรุงเทพฯ หรือจาก
ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ การที่ บริษัทฯและบริษัทยอย  สามารถผลิตสินคาไดหลากหลาย ทั้งกลองพิมพออฟเซ็ท 
และกลองลูกฟูก ทําใหในการติดตอลูกคาแตละครั้งจะสามารถเสนอขายสินคาไดทั้งสองประเภท ซึ่งเปนการเพิ่ม
โอกาสในการขายสินคาไดมากยิ่งขึ้น    
 

ลักษณะของกลุมลูกคาและลูกคาเปาหมาย  
 

(ก) กลองกระดาษ 
ลูกคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยสวนใหญเปนผูผลิตสินคาเพื่อการสงออกโดยสามารถแยกตามกลุม 

ธุรกิจไดเปน 5 กลุมหลัก ไดแก 
1. ถุงมือยาง 
2. เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
3. อาหารพรอมบริโภคและเครื่องดื่ม 
4. อาหารแชแข็ง 
5. อาหารกระปอง 

 

ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาที่ติดตอซื้อขายกันมาเปนระยะเวลานานและตอเนื่องเปนประจํา เปนลูกคาที่มี
ประวัติการชําระคาสินคาตรงเวลา โดยเปนลูกคาในกลุมตลาดบน (Hi-End) และตลาดกลาง (Mid-End) ที่มีตรา
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สินคา (Brand) ของตนเองและเนนภาพลักษณตราสินคาของตน ซึ่งลูกคาในกลุมตลาดบนมักจะไมเปลี่ยนผูผลิต 
เนื่องจากลูกคาในตลาดบนจะรักษาแบบพิมพของตนเปนความลับเพื่อปองกันการปลอมแปลงบรรจุภัณฑไปใชกับ
สินคาที่เปนของปลอม ลูกคาจึงเลือกผูผลิตที่นาเชื่อถือและติดตอธุรกิจกันในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอยมี
ความสัมพันธอันดีกับลูกคาเหลานี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยยังเนนการขยายฐานการจําหนาย
บรรจุภัณฑไปยังผลิตภัณฑอื่นๆ ของลูกคาปจจุบัน ควบคูไปกับการติดตอลูกคารายใหมๆ ลูกคาโดยสวนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูผลิตถุงมือยาง ผูผลิตอาหารแชแข็งและอาหารกระปอง ในบริเวณจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกลเคียง 
ในขณะที่บริษัทยอย จะมีลูกคาสวนใหญในกลุมผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผูผลิตอาหารแช
แข็ง และผูผลิตอาหารพรอมรับประทานและเครื่องดื่ม อยูในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดในเขตภาคกลาง 

 
(ข)  รับจางพิมพ 

ลูกคาจางพิมพของบริษัทฯ ไดแก ผูผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตําราเรียน และนิตยสาร โดยลูกคาจะอยูในเขต
กรุงเทพฯ และเปนลูกคาที่ติดตอกันมาเปนระยะเวลานาน ดวยขอจํากัดของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ธุรกิจสวนนี้บริษัทฯ ไดโอนฐานลูกคาเดิมไปใหกับบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) (ซึ่งเคยเปนบริษัทรวม) ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2555   

(ค)  การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย 
กลาวโดยรวมยอดขายของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนการจําหนายแกลูกคาในประเทศ โดยลูกคาสวน

ใหญเปนผูผลิตสินคาเพื่อการสงออก ดังนั้นบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงเปนธุรกิจสงออกโดยออม (Indirect Export) 
บรรจุภัณฑทุกชนิดจะผลิตตามแบบที่ลูกคากําหนด เชน กลองสําหรับถุงมือยาง เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่มีขายทั่วโลก มีสินคาบางสวนที่บริษัทยอย เปนผูคิดคนออกแบบและนําเสนอใหกับลูกคา ซึ่ง
นับเปนบริการเสริมที่บริษัทใหกับลูกคา  

การที่บริษัทฯ มีโรงงานอยู 2 แหง ทั้งในจังหวัดสงขลา และในกรุงเทพฯ สงผลใหสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาไดอยางทั่วถึง โดยโรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดสงขลานั้นเปนโรงงานผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ 1 ใน 2 ราย
ใหญใน 14 จังหวัดภาคใตของประเทศไทย และยังเปนโรงงานรายใหญแหงแรกในภาคใตที่สามารถผลิตทั้งกลอง
พิมพออฟเซตและกลองพิมพจากกระดาษลูกฟูก แตเนื่องจากปจจุบันเริ่มมีผูผลิตกลองพิมพออฟเซตในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งผูผลิตกลองพิมพลูกฟูกจากประเทศมาเลเซีย แตบริษัทฯ ยังคงไดเปรียบเนื่องจากการสั่งกลองจาก
ตางประเทศ มีคาขนสงเปนปจจัยที่กระทบตอผูบริโภคโดยตรง กระนั้นก็ตามหากมีการสั่งดวยปริมาณมาก คูแขงจะ
ไดเปรียบบริษัทฯ เนื่องจากราคากระดาษในตางประเทศถูกกวาในประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเปนการนําเขาแผนลูกฟูก
ซึ่งไมตองเสียภาษี ผูผลิตในประเทศจะเสียเปรียบคูแขง ทําใหสูญเสียสวนแบงตลาดไปบางสวน อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังไดเปรียบในเรื่องทําเลที่ต้ังของโรงงานที่อยูใกลแหลงผลิตสินคา ประเภทถุงมือยาง อาหารแชแข็งและ
อาหารกระปอง ทําใหมีความไดเปรียบในการเขาถึงลูกคาและการจําหนายสินคา   

 

2. สภาวะการแขงขัน  
ในชวงหลายปที่ผานมา กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นไปทั่วโลก สงผลใหบรรจุ

ภัณฑกระดาษซึ่งผลิตมาจากพืชที่งายตอการยอยสลาย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสามารถนํากระดาษเกากลับมา
ใชไดอีก (Recycle) ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแทนที่บรรจุภัณฑที่ยากตอการยอยสลาย อยางไรก็ตาม ตลาดบรรจุ
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ภัณฑกระดาษในประเทศไทยนั้นยังไมสามารถเติบโตไดดวยตนเอง เพราะผูผลิตยังไมสามารถผลิตบรรจุภัณฑ
กระดาษแลวนําไปวางจําหนายไดรวมถึงไมมีตราสินคาที่เปนจุดขายของตนเอง เนื่องจากเปนการผลิตบรรจุภัณฑ
ใหกับตราสินคาของลูกคา ทําใหการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑตองอาศัยอุตสาหกรรมอื่นที่มีการใชบรรจุภัณฑ
กระดาษ ดังนั้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหลานั้นจึงเปนปจจัยสําคัญตอแนวโนมการเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑกระดาษดวยเชนกัน 

ทั้งนี้การบริโภคบรรจุภัณฑกระดาษนั้นมีวัตถุประสงคในการใชเพื่อความสะดวกในการขนสง เพื่อเก็บ
รักษาสินคา เพื่อความสวยงามและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา เปนตน ซึ่งในปจจุบันผูผลิตสินคาโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
สินคาในระดับกลาง (Mid-end) และระดับบน (Hi-end) มุงเนนการใชบรรจุภัณฑที่มีความสวยงามเพื่อเปนการเสริม
ภาพลักษณของสินคาใหดูดี และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาของตนดวย เนื่องจากบรรจุภัณฑที่สวยงามจะชวย
ดึงดูดความสนใจของผูบริโภค และกอใหเกิดความประทับใจ ซึ่งทําใหเกิดความตองการแกผูพบเห็น นอกจากนี้ยังมี
การนําตราสินคา (Branding) มาเปนสื่อโฆษณาถึงสรรพคุณ ขอดีของสินคา บงบอกถึงช่ือเสียงของผูผลิต และ
คุณสมบัติของสินคา ณ จุดขาย ซึ่งปจจัยเหลานี้สงผลใหความตองการในการบริโภคบรรจุภัณฑกระดาษมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น     

ดังที่กลาวมาขางตน ถึงคุณสมบัติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของบรรจุภัณฑกระดาษ ทําใหบรรจุภัณฑ
กระดาษไดรับความนิยม ซึ่งจากรายงานของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ระบุวาสัดสวนการบริโภค
บรรจุภัณฑกระดาษ ซึ่งไดแก กลองกระดาษ และถุงกระดาษ ในประเทศไทยคิดเปนประมาณรอยละ 40 ของปริมาณ
การบริโภคบรรจุภัณฑทั้งหมดในปจจุบัน  

ในระยะหลัง แนวโนมการใชบรรจุภัณฑกระดาษของผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานรูปแบบบรรจุภัณฑและรูปแบบผลิตภัณฑ สําหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ
นั้นเกิดจากการที่สินคาที่มีขนาดใหญ เชน โทรทัศนขนาดใหญ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในสํานักงาน ฯลฯ เริ่มนิยม
ใชกลองพับแข็งปะลอนแทนการใชกลองลูกฟูกมากขึ้น เนื่องจากมีความสวยงามกวากลองลูกฟูก ในขณะที่มีความ
แข็งแรงเชนเดียวกับกลองลูกฟูก ทําใหสามารถใชเปนบรรจุภัณฑเพื่อการขนสงไดอีกดวย สําหรับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบผลิตภัณฑนั้นเกิดจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของผูผลิตเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน 
การรวมการทํางานของเครื่องถายเอกสาร-พริ้นเตอรและโทรสารไวในเครื่องเดียวกัน (Multi-function) เปนตน ซึ่ง
ทําใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีขนาดใหญขึ้น จึงสงผลใหตองการบรรจุภัณฑที่มีขนาดใหญขึ้น ซึ่งดวยศักยภาพของ 
บริษัทยอย ทําใหมีความไดเปรียบในการรองรับปริมาณการผลิตใหกับลูกคาในกลุมนี้ เนื่องจากบริษัทยอย เปนหนึ่ง
ในผูผลิตเพียงไมก่ีรายในประเทศไทยที่มีเครื่องจักรที่สามารถผลิตกลองขนาดใหญได ซึ่งจากที่กลาวมาขางตน 
นอกเหนือจากความพรอมทางดานเครื่องจักรแลว การผลิตกลองขนาดใหญจะตองอาศัยทักษะ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณจากบุคลากรในการผลิต เนื่องจากการผลิตกลองขนาดใหญจะไมมีเครื่องจักรที่สามารถรองรับการ
ผลิตไดครบทุกขั้นตอน ซึ่งเปนอุปสรรคตอผูผลิตรายใหมๆ ที่จะเขามาในอุตสาหกรรม   

 



รายงานประจําป 2555      Annual Report 2012 
 

 

   16

ปจจัยความเสี่ยง 
 

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพึ่งพิงลูกคารายใหญ 
 

ในปที่ผานๆ มา บริษัทยอยไดพ่ึงพิงรายไดจากลูกคารายหนึ่ง ซึ่งเปนคนกลางซื้อบรรจุภัณฑจากบริษัทฯ 
เพื่อจําหนายใหกับบริษัทญี่ปุนซึ่งเปนผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและผลิตเครื่องใชไฟฟา รายใหญ 2 ราย โดยในป 
2555 รายไดจากลูกคารายนี้เพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.25 ในป 2554 เปนรอยละ 18.35 ในป 2555 ของรายไดรวม และ
บริษัทฯ ก็มีการพ่ึงพิงลูกคารายใหญเชนกัน โดยในปที่ผานมามียอดซื้อถึงรอยละ 17.42 ขณะที่ป 2555 ลูกคารายใหญ 5 
รายแรก ซึ่งสวนใหญเปนลูกคาประจําของบริษัทและบริษัทยอยมียอดการสั่งซื้อรวมกันทั้งสิ้นประมาณรอยละ 47.27 
ของยอดการจําหนายรวม โดยสวนที่เหลือเปนลูกคารายยอย ทําใหความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยยังคงมีนัยสําคัญ แมวาภายหลังจากเหตุการณอทุกภัยที่ผานมา หลายๆ บริษัทฯ เริ่มนํานโยบาย Share 
Supplier มาใช เพื่อกันความเสี่ยงหาก Supplier รายใดมีผลกระทบในดานการผลิต การติดตอซื้อขายก็จะราบรื่นและ
รวดเร็ว สามารถสนองตอบตอความตองการของลูกคาตอไป  นับวาเปนผลดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอยที่จะได
ยอดขายจากลูกคารายใหม ๆ  ซึ่งก็ตองอาศัยภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมเปนปจจัยที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได 

 

2.      ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีคูแขงรายใหม 
ในปจจุบันยังคงมีผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษจากประเทศมาเลเซียเขามาหาลูกคาภาคใตของประเทศไทย 

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําลง ทําใหผูผลิตบรรจุภัณฑจากตางประเทศมีกําลังการผลิตที่เหลืออยู ประกอบกับการ
ยายอุตสาหกรรมการผลิตจากประเทศมาเลเซียไปยังประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงทําใหธุรกิจบรรจุ
ภัณฑในประเทศมาเลเซียมีการแขงขันสูง และสภาพความเหลื่อมล้ําของอัตราภาษีหากมีการนําเขากระดาษจาก
ตางประเทศ บริษัทยังตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 5 หากนําเขามาเปนแผนลูกฟูก ไดรับการยกเวนภาษี ทําใหการ
แขงขันจากผูผลิตบรรจุภัณฑกระดาษจากตางประเทศมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น แตนโยบายการปรับลดภาษีของเขต
การคาเสรีในประเทศแถบอาเชี่ยนทําใหมีผลดีตอบริษัทฯ กลาวคือ บริษัทฯ จะสามารถซื้อวัตถุดิบ ซึ่งไดแก จาก
ประเทศอินโดนีเซียไดดวยตนทุนที่ตํ่าลง ทําใหบริษัทฯ สามารถลดปริมาณการขนสงกระดาษมาจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับคูแขงรายใหมจากมาเลเซีย และคูแขงอื่น ๆ ในทองถิ่นได บริษัทฯ มีการ
นําเขากระดาษจากบริษัทในกลุมโอจิ ของประเทศมาเลเซีย ทําใหสามารถแขงขันกับคูแขงในประเทศได การแขงขัน
ของบริษัทฯ นั้น บริษัท ทักษิณบรรจุภัณฑ จํากัด (ตอมาไดเปลี่ยนเปนบจ. หงษไทยหาดใหญบรรจุภัณฑ) ไดยายฐาน
การผลิตกลับไปยังภาคกลางตั้งแตกลางป 2555 ทําใหลูกคาบางรายกลับมาสั่งซื้อกลองจากบริษัทฯ จึงทําใหบริษัทฯ มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปกอน 
 

3.      ความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิตของลูกคาไปยังประเทศอื่น 
 

จากการประกาศใชอัตราคาแรงขั้นต่ํา 300 บาทของรัฐบาล ทําใหความเสี่ยงจากการยายฐานการผลิต 
ของลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เนื่องจากตนทุนการผลิตและคาจางแรงงานของประเทศเหลานั้นคอนขางต่ํา ซึ่งได
สงผลกระทบตอการแขงขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้น  

แนวโนมการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเวียดนาม กัมพูชา และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร  
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นั้น สวนใหญจะเปนผลิตภัณฑในกลุมตลาดลาง (Low End) ในขณะที่ยังมีแนวโนมการลงทุนผลิตเครื่องใชไฟฟาและ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มุงเนนตลาดบน (High End) และตลาดกลาง (Mid End) ในประเทศไทย เนื่องจากการผลิตใน
ประเทศไทยมุงเนนคุณภาพและมีแรงงานที่มีฝมือมากกวา จึงทําใหมีการทดแทนของผลิตภัณฑในกลุมตลาดบนและ
ตลาดกลางแทนสินคาในตลาดลาง 

 

4.  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ในปที่ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอยซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักรจากตางประเทศ โดยชําระคาสินคาเปน 
US$ และสกุลอื่นๆ  ซึ่งเปนการเปด L/C และทําทรัสตรีซีท (Trust Receipt) ระยะเวลา 120-180 วัน ทําใหบริษัทมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อยางไรก็ตาม บริษัทจะเลือกชําระเงินในชวงเวลาที่เห็นวาอัตราแลกเปลี่ยน
เปนอัตราที่เหมาะสม หรือทําการจองอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาในสัดสวนที่สามารถปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนได โดยมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มิไดทําสัญญาเพื่อปองกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
เปนจํานวนเงิน 3.35 ลานเหรียญสหรัฐ และ 0.07 ลานยูโร ขณะที่ในป 2554 มีจํานวน 2.53 ลานเหรียญสหรัฐ 100 ลาน
เยน และ 0.76 ลานยูโร เนื่องจากในป 2554 บริษัทฯ มีการนําเขาเครื่องจักรใหม 

 

5. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิง 
เนื่องจากกระดาษ  วัสดุสิ้นเปลืองและเชื้อเพลิง  ซึ่งเปนตนทุนหลัก (รอยละ 59)  ของบริษัทฯ และ 

บริษัทยอย ราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามราคาตลาดโลก มีความผันผวนตามความตองการของผูบริโภค ปจจัยดังกลาว
ไมอยูในความควบคุมของบริษัทฯ จึงอาจสงผลใหบริษัทฯ มีตนทุนที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ปองกันความเสี่ยงดังกลาว โดยมีนโยบายการบริหารราคาวัตถุดิบผานการบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคูไปกับการ
เสนอขายสินคา เพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถจําหนายสินคา ในราคาที่เมื่อหักตนทุนแลวมีกําไรขั้นตนลดลง
จากปที่ผานๆ มา ป 2555 ความตองการบริโภคกระดาษเพิ่มขึ้น โรงงานผลิตกระดาษไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
ราคากระดาษเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา ขณะที่บริษัทฯ ไมสามารถเพิ่มราคาขายกับลูกคาไดทันกับราคาวัตถุดิบและตนทุน
แรงงานที่เพิ่มขึ้น บวกกับผลกระทบทางดานการเงินและเศรษฐกิจของประเทศในแถบยุโรป ทําใหเศรษฐกิจโลก
ถดถอย ประชาชนบริโภคแตสิ่งที่จําเปน ทําใหอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา กระทบอยาง
รุนแรง ในขณะที่ตนทุนดานพลังงานยังมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

6. ความเสี่ยงดานการบริหารงานที่พึ่งพิงผูบริหาร 

เนื่องจาก นายยุทธ  ชินสุภัคกุล  ซึ่งเปนประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ มีประสบการณใน 

อุตสาหกรรมกระดาษมาเปนเวลานาน และมีหนาที่โดยตรงในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทฯ 
โดยสวนใหญนายยุทธจะเปนผูติดตอกับบริษัทที่ขายวัตถุดิบใหแกบริษัทฯ และบริษัทยอย ทําใหบริษัทฯ และบริษัท
ยอยสามารถจัดซื้อวัตถุดิบในราคาต่ํา ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถรักษาผูบริหารดังกลาวใหอยูกับบริษัทฯ ได 
อาจจะทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจในอนาคต อยางไรก็ตาม ที่ผานมานายยุทธ ไดมี
การกระจายอํานาจในการจัดการงานดานตางๆ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทยอยมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะไดมอบอํานาจใหแกผูบริหารชาวญี่ปุนจากบริษัท โอจิเปเปอร จํากัด ทั้งในดานการจัดซื้อ การตลาด 
และการผลิต เพื่อใหบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถดําเนินการตางๆ ไดโดยไมตองพึ่งพิงการตัดสินใจของประธาน
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เจาหนาที่ ซึ่งหลังจากนายยุทธ ชินสุภัคกุลไดขายหุนของตนออกไป กลุมโอจิยังสามารถหาแหลงวัตถุดิบไดในราคาที่
ถูกเชนกัน คาดวาความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารนาจะลดลงไปไดระดับหนึ่ง 
 

7.  ความเสี่ยงเก่ียวกับสินคาคงเหลือ 

บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสินคาคงเหลือดังนี้ 

  การหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ 

• วัตถุดิบ บริษัทมีความจําเปนที่จะตองจัดเก็บวัตถุดิบไว  เนื่องจากวัตถุดิบบางสวนตองการสั่ง 

ซื้อจากตางประเทศ  สงผลใหระยะเวลาการจัดสงหลังจากที่ไดสั่งสินคาไปแลวใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน   เพื่อทําให
บริษัทมั่นใจวาจะมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตสินคาเพื่อจัดสงใหกับลูกคา  บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการ
จัดเก็บวัตถุดิบในปริมาณหนึ่ง  อยางไรก็ตามบริษัทไดดําเนินการลดระยะเวลาเก็บวัตถุดิบดังกลาวใหเหลือนอยที่สุด  
ดวยมาตรการตาง ๆ เชน การปรับปรุงระบบการควบคุมวัตถุดิบคงเหลือ  โดยจัดสรางโกดังเก็บสินคาซึ่งสรางเสร็จ
เรียบรอยแลว  เพื่อใหระบบการจัดเก็บมีมาตรฐานการจัดระบบควบคุมภายในสินคาคงเหลือใหมีประสิทธิภาพ 

• งานระหวางทํา  ไดแก  งานที่อยูระหวางกระบวนการผลิต  จะมีการควบคุมและมีมาตรการ 

เขมงวดในดานการผลิต  เพื่อลดความสูญเสียใหนอยที่สุด  ทําใหงานระหวางทําสามารถผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปได
รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดี 

• สินคาสําเร็จรูป บริษัทมีระยะเวลาเก็บสินคาสําเร็จรูปใหอยูในชวง 1-2 เดือน  ซึ่งปริมาณสิน 

คาสําเร็จรูปดังกลาวถือไดวาอยูในระดับปกติของธุรกิจนี้ 
 

8. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

สืบเนื่องจากในป 2555 บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรใหม และบริษัทยอยไดยายสถานประกอบการและ 

โรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร โดยที่มีการซื้อที่ดิน กอสรางอาคาร และคาใชจายตางๆ เกิดขึ้นมากมาย ทํา
ใหตองบริษัทฯ และบริษัทยอยใชวงเงินสินเชื่อกับธนาคารซึ่งไดจัดเตรียมไวแลว อยางไรก็ตามภาระดอกเบี้ยจาการใช
วงเงินคอนขางสูง ซึ่งในสวนนี้ ทางผูบริหารชาวญี่ปุนกําลังพิจารณาหาแหลงเงินกูที่มีดอกเบี้ยถูก เพื่อจะไดลดภาระ
ดอกเบี้ยและทําใหมีสภาพคลองเกิดขึ้นในกิจการตอไป 
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โครงสรางการถือหุน 
SPACK Shareholding Structure 

 
ผูถือหุนใหญ 10 อันดับแรก ท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 15 มีนาคม 2556 
List of the top 10 shareholders of the SPACK at latest book closing on March 15, 2013 

 

 
ผูถือหุน 
Name 

จํานวนหุน 
No. of Shares 

รอยละ 
% 

1.      บริษัท โอจิ โฮลดิ้งส คอรปอเรชั่น จํากัด 
  OJI HOLDINGS CORPORATION 

227,156,360 75.72 

2.     บริษัท บิสเนส เซิรฟ จํากัด 
  Business Serve Company Limited    

7,000,000 2.33 

3.      นายไชยวัฒน  ศิวสิริการุณย 
  Mr. Chaiwat  Sivasirikarun 

6,597,480 2.20 

4.     บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 
        Thai NVDR Company Limited   

3,403,922 1.13 

5.     นายประเสริฐ เนาถาวร 
 Mr. Prasert Nowthavorn  

3,000,000 1.00 

6.    นายนพินธ วัฒนถาวร 
       Mr.Nipon Watthanathavorn 

2,969,800 0.99 

7.     บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จํากัด 
 President Holding Co., Ltd. 

2,937,540 0.98 

8.     โรงพยาบาลรามคําแหง จํากัด (มหาชน) 
         Ramkamkeng Hospital Public Company Limited 

2,342,700 0.78 

9.     นายนพพร หงษแกว 
 Mr. Noppon Hongkaew 

1,270,700 0.42 

10.   นายสันต ิเตชอัครกุล 
         Mr. Sunti Tethakarakul 

1,190,500 0.40 
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โครงสรางการจัดการ 
Management Structure 

 
     โครงสรางการจัดการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 
หลักจํานวน  3 ชุด  ไดแก  คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการ 
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 
      
คณะกรรมการบริษัท         ประกอบดวย 
 
    1.  นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ               ประธานกรรมการบริษัท 
    2.  นายโทชิอากิ มูโรอิ                   กรรมการ 
    3.  รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล        กรรมการ 
    4.  นายสุมิตร  กาญจนัมพะ           กรรมการ 
    5.  พล.ต.ต. อัมพร  ภัยล้ี                กรรมการ 
    6.  นายจุน โทมิตะ                         กรรมการ    
    7.  นายชิเงโตะ ซาโนะ                  กรรมการ     
    8.  นายเคนอิจิ คามิโมโต               กรรมการ 
 
      
คณะกรรมการบริหาร       ประกอบดวย 
 
    1.  นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ         ประธานกรรมการบริหาร 
    2.  นายโทชิอากิ มูโรอิ            กรรมการบริหาร 

 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ประกอบดวย 
 

    1.  นายสุมิตร  กาญจนัมพะ      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2.  พล.ต.ต. อัมพร  ภัยล้ี           กรรมการตรวจสอบ 
    3.  รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล  กรรมการตรวจสอบ 

     The company’s management structure consists of 3 main committees  
including  the  Board of Directors the Board of Executive Directors The 
Audit Committee and Independent Directors  as at December 31’ 2012 
 
 

  Board of Directors 
 
1. Mr. Masafumi Takeda          Chairman of the Board of Director          
2. Mr. Toshiaki Muroi                                  Director      
3. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul     Director   
4. Mr. Sumitr  Kanjanampa                           Director   
5. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee                    Director   
6. Mr. Jun Tomita                                           Director 
7. Mr. Shigeto Sano                                        Director  
8. Mr. Kenichi Kamimoto                               Director 
 
 

   The Board of Executive Directors 
 

 1. Mr. Masafumi Takeda          Chairman of Executive Board 
 2. Mr. Toshiaki Muroi              Executive Director 
                                       
 
    The Audit Committee, Independent Directors 
 

  1. Mr. Sumitr  Kanjanampa           Chairman of Audit Committee 
  2. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee    Member of Audit Committee 
  3. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul  Member of Audit   
                                                                      Committee  
 
 

  
 



  

การจัดการ/Management 
 

1) โครงสรางการจัดการ Management structure 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• กรรมการ/ ผูจัดการทั่วไป ดูแลบริษัทยอยเปนหลัก โดยรายงานขึ้นตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
• Director & General Manager is mainly responsible for the operation of the subsidiary company “Sahakij Packaging Co., Ltd.” 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
Audit Committee/ Independent Directors 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board 

 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
CEO 

 

กรรมการ/ ผูจัดการทั่วไป 
Director & General Manager 

รองกรรมการผูจัดการ 
Deputy M.D. 

ผูจัดการฝายบัญชีการเงิน/
เลขานุการคณะกรรมการ 

Finance & Accounting 
Mgr./Secretary of Board 

ผูจัดการฝายผลิต 1 
Production Mgr. 1 

ผูจัดการฝายผลิต 2 
Production Mgr. 2 

ผูจัดการฝายการตลาด 
Marketing Mgr. 

บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ 
Sahakij Packaging Co., Ltd. 



คณะกรรมการบริษัท
BOARD OF DIRECTORS

นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ นายโทชิอากิ มูโรอิ
Mr. Masafumi Takeda Mr. Toshiaki Muroi

ประธานกรรมการ, กรรมการ และกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร
Chairman, Director and Executive Board Director and Executive Board



นายสุมิตร  กาญจนัมพะ รศ.ดร. สัณหชัย  กลิ่นพิกุล
Mr. Sumitr  Karnjanampa Associate Prof.Dr. Sunchai  Klinpikul

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
       Director, Chairman of The Audit Committee and Independent Director Director, Audit Committee and Independent Director

พล.ต.ต. อัมพร  ภัยลี้ นายจุน โทมิตะ
Pol.Maj.Gen Umporn  Pailee Mr. Jun Tomita
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท
Director, Audit Committee and Independent Director Director

นายชิเงโตะ ซาโนะ นายเคนอิจิ คามิโมโต
Mr. Shigeto Sano Mr. Kenichi Kamimoto
กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท
Director Director



คณะผูบริหาร
MANAGEMENT

นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ นายโทชิอากิ มูโรอิ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร
Mr. Masafumi Takeda Mr. Toshiaki Muroi

Director and Chairman of  Executive Board Director, Executive Director

นายสุรัช นาวีการ นายธวัชชัย ปานเดช
รองกรรมการผูจัดการ ผูจัดการฝายการตลาด
Mr. Surat Navykarn Mr. Thawatchai Pandech

Deputy Managing Director Marketing Manager

นายสิทธิชัย ทะวาย นายประพจน ปรีดาวรานนท นางวริษฐากาญจน ทองประดับ
ผูจัดการฝายผลิต 1 ผูจัดการฝายผลิต 2 ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน/เลขานุการ
Mr. Sittichai Thawai Mr. Prapoj Preedavaranont คณะกรรมการ
Production Manager 1 Production Manager 2 Mrs.Varithakarn Thongpradab

Financial & Accounting Manager/

Secretary of Board
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ประวัติคณะกรรมการและผูบริหารของบรษิัท 
 
1. นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ 
  Mr. Masafumi Takeda 

ตําแหนง ประธานกรรมการ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

อายุ 53 ป 
การศึกษา 
และการอบรม 

ปริญญาโท Forestry Engineering 
Hokkaido University, Japan 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในรายะเวลา 
5 ป 
 

พ.ศ.2554-ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                บมจ.เอส.แพ็คแอนด พริ้นท 
พ.ศ.2554-ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                 บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ 
พ.ศ.2551-2554        General Manager 
                                Oji Paper Co., Ltd. 
พ.ศ.2547-2551        Group Manager 
                                Oji Paper Co., Ltd. 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 

2. นายโทชิอากิ มูโรอิ 
   Mr. Toshiaki Muroi 

ตําแหนง กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 

อายุ 52 ป 
การศึกษา 
และการอบรม 

ปริญญาตรี Bachelor of Engineering Image Science 
Chiba University, Japan 
 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา 
5 ป 
 

พ.ศ.2554-ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                บมจ.เอส.แพ็คแอนด พริ้นท 
พ.ศ.2554-ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                 บจก. สหกิจบรรจุภัณฑ 
พ.ศ.2542-2554        Manager 
                                Oji Packaging Co., Ltd. 
พ.ศ.2541-2542 (ต.ค.) Fuji Processing Office 
                                    Oji Packaging Co., Ltd. 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 
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3. นายชิเงโตะ ซาโนะ 
   Mr. Shigeto Sano 

ตําแหนง กรรมการ 
 

อายุ 64 ป 
 

การศึกษา 
และการอบรม 

Agriculture, B.D. 
Tottori University, Japan 
 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา  
5 ป  

พ.ศ.2555-ปจจุบัน  กรรมการ 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2554-ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร 
                                Oji Paper Asia Sdn. Bhd. 
พ.ศ.2550-2553       ประธานกรรมการบริหาร 
                                 Oji Chiyoda Container Co., Ltd. 
พ.ศ.2543-2549       General Manager 
                                Ojitex (Vietnam) Co., Ltd. 
 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 
 

4. นายเคนอิจิ คามิโมโต 
   Mr. Kenichi Kamimoto 

ตําแหนง กรรมการ 
 

อายุ 41 ป 
 

การศึกษา 
และการอบรม 

Economics B.D. 
Hitotsubashi University, Japan 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา 
5 ป 
 

พ.ศ.2555-ปจจุบัน  กรรมการ 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2553-ปจจุบัน  General Manager 
                                Oji Paper Asia Sdn. Bhd. 
พ.ศ.2550-2553       General Manager 
                                Oji Paper (Thailand) Ltd. 
พ.ศ.2546-2550        Kushiro Factory 
                                Oji Paper Co., Ltd. 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 
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5. นายจุน โทมิตะ 
Mr. Jun Tomita 

ตําแหนง กรรมการ 
 

อายุ 37 ป 
 

การศึกษาและการ
อบรม 

 Bachelor 
Business Administration 
Framingham State University, USA 
 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา 
5 ป 

พ.ศ.2556-ปจจุบัน      กรรมการ 
                                    บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ. 2555-2556           Manager  
                                    Oji Management Office Inc. 
พ.ศ.2546-2555 (เม.ย.) Manager 
                                     Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 

6. นายสุมิตร กาญจนัมพะ 
 

ตําแหนง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 

อายุ 59 ป 
การศึกษา 
และการอบรม 

ปริญญาตรีนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 ป 2547 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา  
5 ป  

พ.ศ.2546-ปจจุบัน    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                   กรรมการอิสระและกรรมการ 
                                   บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
ก.พ.54 - มิ.ย.55        กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT             
พ.ศ.2548-ม.ค.54      ผูจัดการเขตลูกคาธุรกิจ สํานักงานเขต 
                                  ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) 
พ.ศ.2522-2548         หัวหนาศูนยธุรกิจ SME ภูมิภาคและ 
                                  หาดใหญ  
                                  บมจ.ธนาคารดีบเีอส ไทยทนุ 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 
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7. พล.ต.ต. อัมพร ภัยล้ี    ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

อายุ 72 ป 
การศึกษา 
และการอบรม 

ปริญญาตรีรัฐประสาสนศาสตร 
โรงเรียนนายรอยตํารวจ 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2547  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา 
5 ป 
 

ปจจุบัน                  ที่ปรึกษาสมาคมตํารวจ 
 ปจจุบัน                 ประธานที่ปรึกษาสมาคมเกิดมาตอง 
                                ตอบแทนบุญคุณแผนดิน 
ปจจุบัน                  ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนา 
                                เทศบาลนครหาดใหญ 
พ.ศ.2546-ต.ค.55    ประธานกรรมการ 
พ.ศ.2546-ปจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
                                 กรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 

8.รศ.ดร.สัณหชัย กล่ินพิกุล 
 

ตําแหนง กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

อายุ 64 ป 
การศึกษา 
และการอบรม 

Doctor of Engineering (Industrial Engineering and 
Management) Asian Institute of Technology Bangkok           
            สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ป 2547  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา  
5 ป  

พ.ศ.2554-ปจจุบัน  ผูเช่ียวชาญดานพลังงานทดแทน 
                                 ผูตรวจการภาคใต มูลนิธิชัยพัฒนา 
พ.ศ.2552-ปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานประสานงาน 
                                โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                                 สํานักงานวิจัยและพัฒนา             
พ.ศ.2546-ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
                                  กรรมการ 
                                  บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
พ.ศ.2527-2552          รองศาสตราจารยระดบั 9 ภาควิชา 
                                   อุตสาหกรรม 
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                                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 

9. นายสุรัช นาวีการ    ตําแหนง รองกรรมการผูจัดการ 
 

อายุ 52 ป 
การศึกษา 
และการอบรม 

ปริญญาตรีการบัญชี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา 
5 ป 

พ.ศ.2538-ปจจุบัน   รองกรรมการผูจัดการ 
                                  บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 

 
10. นางวริษฐากาญจน 
ทองประดับ 
 

 
ตําแหนง 

 
ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน 
เลขานุการคณะกรรมการ 
 

อายุ 56 ป 
 

 
การศึกษา 
และการอบรม 

 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ปริญญาตรีนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (พ.ศ. 2555) 
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา  
5 ป  

 
พ.ศ.2551-ปจจุบัน  เลขานุการคณะกรรมการ             
พ.ศ.2545-ปจจุบัน  ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน                    
                                 บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 
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11. นายธวัชชัย ปานเดช    ตําแหนง ผูจัดการฝายตลาด 
 

อายุ 48 ป 
 

การศึกษา 
และการอบรม 

ปริญญาตรีรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา 
5 ป 

พ.ศ.2549-ปจจุบัน   ผูจัดการฝายตลาด 
พ.ศ.2545-2548         ผูจัดการแผนกขาย 
                                  บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 
 

 
12. นายสิทธิชัย ทะวาย 
 

 
ตําแหนง 

 
ผูจัดการฝายผลิต 1 
 

 
อายุ 

 
50 ป 
 

 
การศึกษา 
และการอบรม 

 
ประโยควิชาชีพช้ันสูง ชางกลโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิค นครศรีธรรมราช 
  

 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา  
5 ป  

 
พ.ศ.2549-ปจจุบัน ผูจัดการฝายผลิต 1 
พ.ศ.2537-2549       ผูจัดการแผนก Finishing 1 
                                บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
 

 
ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
 
 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 
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13.นายประพจน ปรีดา 
วรานนท  

ตําแหนง ผูจัดการฝายผลิต 2 
 

อายุ 49 ป 
การศึกษา 
และการอบรม 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ทํางานในระยะเวลา 
5 ป 

พ.ศ.2549-ปจจุบัน   ผูจัดการฝายผลิต 2 
พ.ศ.2544-2548         ผูจัดการฝายตลาด 
                                  บมจ.เอส.แพ็ค แอนด พริ้นท 
 

ความสัมพันธทางครอบครัว          ไมมี 
 
การถือหุนในบริษัท                         ไมมี 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ  
 
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ คือนายมาซาฟูมิ ทาเคดะ และนายโทชิอากิ มูโรอิ ลงลายมือ

ช่ือรวมกันรวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และ

ขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุม
กํากับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตใน
เรื่องดังตอไปนี้ซึ่งคณะกรรมการตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ ไดแก เรื่องที่กฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอน
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมา
เปนของบริษัทฯ การแกไขหนังสือบริคณหสนธหิรือขอบังคับ รวมถึงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อและ
ขายสินทรัพยที่สําคัญตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือตามที่หนวยงานราชการอื่นๆ กําหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2546 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเชื่อถือได รวมถึงการเปดเผยขอมูล
อยางเพียงพอโดยมีการประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก (External Audit) และผูบริหารท่ี
รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งไตรมาส และประจําป 

2. สอบทานใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
เสนอแนะใหมีการตรวจสอบรายการที่เห็นวาจําเปน และเปนสิ่งสําคัญ พรอมทั้งใหขอเสนอเกี่ยวกับ

ตําแหนง จํานวนคร้ังท่ีรวมประชุม/จํานวน
การประชุมป 2555

1. นายสมุติร กาญจนัมพะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

และกรรมการอสิระ

2. พล.ต.ต.อัมพร ภัยล้ี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 4/5

3. รศ. ดร.สณัหชัย กล่ินพิกุล กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 5/5

ช่ือ-นามสกุล
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การปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทาน
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. สอบทานหลักฐานหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะ
ทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือการฝาฝน
กฎหมาย และขอกําหนดที่เกี่ยวของ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อให
มั่นใจวา รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

6. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแตงตั้ง บุคคลซึ่งมีความอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํานักตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของ
บุคคลากร ที่ไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และเขารวมประชุมกับผูสอบ
บัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7. สอบทานความถูกตอง ประสิทธิผลและการควบคุมภายในของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
รายงานการเงิน  

8. กํากับดูแลใหมีการบริหารดานความเสียงจากการประกอบธุรกิจในทุกดาน ทั้งดานการบริหาร การ
ผลิต เทคโนโลยี และความเสี่ยงจากภัยตางๆ  

9. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
10. พิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงใหคําแนะนําในเรื่องงบประมาณ 

และกําลังพลของแผนการตรวจสอบระบบงานภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของผู
ตรวจสอบภายใน 

11. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผย
ไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนด 

12. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อ
ช้ีแจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแตงตั้งผูสอบบัญชี 

13. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
14. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเปนกรรมการที่มีความเปนอิสระ ไมไดเปนเจาหนาที่หรือลูกจาง
ของบริษัทฯ และในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังที่กลาวมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบตอบุคคลภายนอก 
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คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 2 คน ประกอบดวย 

 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และหลักในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับเปาหมายที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. จัดทําโครงสรางองคกร อํานาจบริหารองคกร โดยใหครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การ
วาจาง การโยกยาย การฝกอบรม และการเลิกจางพนักงานบริษัท ยกเวนตําแหนงประธานเจาหนาที่
บริหาร 

3. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ประธานเจาหนาที่บริหารนําเสนอ เพื่อกลั่นกรองกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4. ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานตางๆ ของบริษัทฯ ที่กําหนดเอาไวให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับ
ธุรกิจหลักกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการใหกูยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ไมเกิน 50 ลาน
บาท รวมถึงการเขาเปนผูค้ําประกันใหแกบริษัทยอย โดยใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบดวย 
หากเกินวงเงินที่กําหนด ใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

7. กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีตอคูคา โดยจัดใหมีการคัดเลือกคูคา การบรรจุคูคาไวในสาระบบของบริษัท 
การประเมินคูคา และมีการ Complain คูคาหากพบวาไดรับสินคาไมถูกตองตามที่กําหนดไว 

8. มีอํานาจพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนตางๆ ที่ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท 

9. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ประกอบการ โดยเนนใหเกิด
อุบัติเหตุเปนศูนย  

10. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่ดีและสุขอนามัยในสถานที่ทํางาน รวมถึง
การปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม อันตรายจากสารเคมี และอื่นๆ อยางเครงครัด  

11. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายทุกฉบับ 
12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอํานาจชวงใหพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอํานาจอนุมัติทางการ
เงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร 

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ขางตน จะตองไมมีลักษณะเปนการอนุมัติรายการที่ทําใหคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ตําแหนง

1. นายมาซาฟมูิ ทาเคดะ ประธานกรรมการ, กรรมการบรหิาร
2. นายโทชอิากิ มูโรอิ กรรมการบรหิาร

ชือ่-นามสกลุ
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ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทฯ และตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการ
กําหนดขอบเขตชัดเจน  

ผูบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 7 คน ประกอบดวย 

 
อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร 

 
1. มีอํานาจควบคุมการบรหิารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกําหนด

ไว และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร 
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปที่ฝายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใชจายงบประมาณประจําปของแตละหนวยงาน 
3. พิจารณาประเมินการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากปจจัยตางๆ 

ไมวาจากภายในหรือภายนอกบริษัทฯ 
4. มีอํานาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายหรือ

ผลประโยชนของบริษัทฯ 
5. พิจารณาการเขาทําสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาตางๆ ซึ่งเปนผลประโยชนในกิจการ

ของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําสัญญาดังกลาว โดยใหนําเสนอกรรมการบริหาร
และกรรมการบริษัทเพื่อทราบดวย 

6. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพยสินของบริษัทฯ ไปกอภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท หางราน หรือ
สถาบันการเงิน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

7. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจายเงินปนผลระหวางกาลหรือเงินปนผลประจําป 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมัติ 

8. ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามการใหอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท 
ซึ่งอยูภายใตนโยบายของคณะกรรมการ 

 

ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารดังกลาวขางตน จะไมรวมถึงอํานาจที่ทําใหประธาน
เจาหนาที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง

ตําแหนง

1. นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ ประธานเจาหนาที่บริหาร, กรรมการบริหาร

2. นายโทชิอากิ มูโรอิ กรรมการบริหาร

3. นายสุรัช นาวีการ รองกรรมการผูจัดการ

4. นางวริษฐากาญจน ทองประดับ ผูจัดการฝายบัญชี-การเงิน, เลขานุการคณะกรรมการ

5. นายธวัชชัย ปานเดช ผูจัดการฝายการตลาด

6. นายสิทธิชัย ทะวาย ผูจัดการฝายผลิต 1

7. นายประพจน ปรีดาวรานนท ผูจัดการฝายผลิต 2

ช่ือ-นามสกุล
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ผลประโยชนอื่นใด (ตามขอบังคับบริษัทและตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด) ทํากับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามปกติธุรกิจที่มีการกําหนดขอบเขต
ชัดเจน 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร      
 

แมวาบริษัทฯ จะไมมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ แตบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สามารถเอื้อประโยชนตอธุรกิจของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ จะตองพิจารณาจาก
ปจจัยหลายประการประกอบ เชน ความรูความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน โดยได
กําหนดหลักเกณฑในการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

2. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม 
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น 
ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผู
ออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

 

3. ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
3.1 ผูถือหุนคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
3.2 ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผูถือหุนตองเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 

4. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายมหาชนเขาเปนกรรมการแทน
ตําแหนงกรรมการที่วางในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

 

5. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 



รายงานประจําป 2555      Annual Report 2012 

 

37 
 

คาตอบแทนของคณะกรรมการ และผูบริหาร 
 

(1)  คาตอบแทนกรรมการ 
 ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ แยกเปนดังนี้ 
  (1) คาเบี้ยประชุม 
   1.1  เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประกอบดวย 
    - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 

1.2  เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
    - เบี้ยประชุม ครั้งละ 6,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เขาประชุม) 
  (2) เงินโบนัสกรรมการ จะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท 
  (3) คาตอบแทนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารและพนักงาน โดยจายเงินสะสมในอัตรารอย 
                                     ละ 3-5 ของคาจางทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ ไดจายเงินสบทบในอัตราเทากัน 

 

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ ป 2555, 2554 และป 2553 หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินเบี้ยประชุม 9 690,900.00      9 693,900.00      8 597,000.00      
โบนัสรวม 9 94,200.00        9 132,660.00      8 100,800.00      

รวม 785,100.00      826,560.00      697,800.00      

สรุปเปรียบเทียบคาตอบแทนผูบริหาร หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินเดือนรวม * 8 6,001,231.67   8 5,844,840.00   8 5,353,035.00   
โบนัสรวม 8 1,062,603.00   8 966,009.00      8 806,923.33      

รวม 7,063,834.67   6,810,849.00   6,159,958.33   

* นายมาซาฟูมิ ทาเคดะ และนายโทชิอากิ มูโรอิ ซ่ึงเปนกรรมการบริหารทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยอย นั้น 
จะไดคาตอบแทนจากบริษัทยอย

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับผูบริหาร หนวย : บาท

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 8 300,061.58      8 292,242.00      8 267,637.75      

รวม  292,242.00      267,637.75      

ป 2554

คาตอบแทน ป 2555 ป 2554

ป 2553

ป 2553

ป 2553คาตอบแทน ป 2555 ป 2554

คาตอบแทน ป 2555
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การกํากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเปนไปตามขอพึง
ปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย และกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสรุปไดดังนี้ 

• นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯ กําหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดังนี้ 
1. ใหความเปนธรรมตอผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
2. จัดโครงสรางคณะกรรมการแบงตามหนาที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัท
แลว อาจมีการแตงตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได นอกจากนี้ ใหมีการกําหนดบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะอยางชัดเจน 

3. ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลอยางชัดเจนและเพียงพอ
ในเวลาที่เหมาะสม 

4. ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเสี่ยง ใหมีการประเมิน วางกล
ยุทธแกไข และติดตามบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ 

5. สรางสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรมและถูกตองชอบธรรมใหแกผูบริหารและพนักงาน 
• ผูถือหุน : สิทธิและความเทาเทียมกัน  
บริษัทฯ ใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหุนทุก ๆ คน อยางเทาเทียมกัน เชน บริษัทจะแจงใหผูถือหุน

ทราบถึงความคืบหนาการดําเนินงานของบริษัท อยางสม่ําเสมอ และในการประชุมผูถือหุนบริษัทฯ เปดโอกาสใหผู
ถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ สําหรับรายงานการประชุมผูถือหุนนั้น ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน
แลวเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผูถือหุน โดยไดจัดเก็บรายงานการประชุมอยางเปนระเบียบเพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได  

• สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ  
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธขิองผูมีสวนไดเสียทุกกลุมที่เกี่ยวของดังนี้ 
1. พนักงาน บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียม เปนธรรม และให

ผลตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดี และพัฒนาใหเปนสถาน
ประกอบการที่พนักงานทํางานแลวมีความสุข ทั้งดานรางกาย (มีการจัดทํา
โครงการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนเขาปฏิบัติงาน) และจิตใจ โดยมี 
ประสานงานกับโรงพยาบาลในเรื่องการเฝาระวังมิใหเกิดโรคจากการ
ปฏิบัติงาน มีการตรวจสภาพแวดลอม ตรวจวัดสมรรถภาพทางรางกายของ
พนักงานอยางสม่ําเสมอ และติดตามผลอยางใกลชิด  

2. คูคาและเจาหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาและเจาหนี้อยางเปนธรรม มีการคัดเลือกคูคาซึ่ง
กําหนดไวในมาตรฐาน ISO ของบริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา 
และ/หรือ ขอตกลงในสัญญาที่ทํารวมกัน 
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3. ลูกคา บริษัทฯ ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของลูกคา โดย
ใหความสําคัญกับการบริการและความตรงตอเวลาควบคูกันไป 

4. คูแขง บริษัทฯ ประพฤติตามกติกาการแขงขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อ
ทําลายคูแขง 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย
ขางตนเปนอยางดี 

 

• การประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯ คํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุน โดยไดจัดการประชุมในสถานที่ที่

สะดวกตอการเดินทาง ซึ่งไมขัดตอขอบังคับของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดนําสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอม
ระเบียบวาระการประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับของ
บริษทัฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระเปนตัวแทน
เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนได ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชน
ทั่วไป เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนรายยอยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอ
ขายหุนตอประชาชนทั่วไปแลว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการบริษัทเขารวมการประชุมผูถือหุนโดย
พรอมเพรียงกัน 

• ภาวะผูนําและวิสัยทัศน  
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในการ

ดําเนินธุรกิจ ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ 
ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง ตามหลักการขอพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 
และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาวอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอบริษัทฯ 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปนผูพิจารณาการกําหนดและการแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ
ระหวางคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารอยาง
ชัดเจน 

• ความขัดแยงทางผลประโยชน       
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ ไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูอนุมัติ

รายการระหวางกัน ดังรายละเอียดในขอ 11 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด 

นอกจากความขัดแยงทางผลประโยชน ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ยังมีการดูแลเรื่องการใช
ขอมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีนโยบายใหผูบริหารปฏิบัติตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหามการใชขอมูลภายในเพื่อผลประโยชนของตนเอง  

• จริยธรรมธรุกิจ 
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บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการบริษัทปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code 
of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตองทราบถึงบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบวา จะตองใชความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการดําเนิน
ธุรกิจอยางมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตย สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน
เปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ซึ่งในขอบังคับดังกลาวมีการกําหนดบทลงโทษ หากมีการฝาฝนขอบังคับ
ดวย 

• การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 
ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 คน เปนกรรมการที่ไมไดเปนลูกจาง
ของบริษัทฯ จํานวน 5 คน โดยเปนกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 คน หรือคิดเปนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด 

• การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ในปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไมเปนบุคคลเดียวกับประธานคณะกรรมการบริหารและ

ประธานเจาหนาที่บริหาร โดยไมเปนลูกจางของบริษัทฯ และไมไดถือหุนในบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีความเปนอิสระใน
การปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ และการที่นายยุทธ ชินสุภัคกุล ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจาหนาที่บริหารควบคูกันไปนั้น เปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญ  อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดบทบาทและหนาที่ของทั้ง 2 ตําแหนงดังกลาวแยกไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจํานวน 3 ทาน ทําหนาที่ในการ
ถวงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทอีกดวย 

• คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ทุกป มีมติอนุมัติใหเริ่มจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมกาตาม

สมควร โดยคาตอบแทนดังกลาว ผูถือหุนพิจารณาแลววามีความเหมาะสมเมื่อคํานึงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
จากคณะกรรมการและอยูในระดับที่เทียบเคียงไดกับของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

สําหรับคาตอบแทนของผูบริหารน้ัน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังไมไดมีการพิจารณาคณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน เนื่องจากโครงสรางองคกรของบริษัทฯ ไมซับซอน ดังนั้น ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทจึงเปน
ผูกําหนดคาตอบแทนของผูบริหารโดยเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารแตละคน  

• การประชุมคณะกรรมการ 
ขอบังคับบริษัทฯ กําหนดให บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 เดือนตอครั้ง ซึ่งในป 2555

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยในแตละครั้งมีคณะกรรมการเขา
รวมเกินกวารอยละ 60 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุม
โดยจัดการประชุมที่สํานักงานของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใด ที่สะดวกตอการเดินทาง และไมขัดตอขอบังคับของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดนําสงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพรอมขอมูลประกอบวาระการประชุมตางๆ ให
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คณะกรรมการลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ตามที่กําหนดในขอบังคับบริษัท และหากมีเหตุจําเปนไม
สามารถเขารวมประชุมได กรรมการจะแจงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมประมาณ 1-2 วัน 

 

รายชื่อ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 
1. พล ต.ต. อัมพร ภัยล้ี 8/11 

 
2. นายยุทธ  ชินสุภัคกุล 8/8 

(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 
3. รศ. ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล 5/11 

 
4. นายสุมิตร กาญจนัมพะ 9/11 

 
5. นายมาซาฟูมิ 

 
ทาเคดะ 10/11 

(ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2554) 
6 นายยอด ชินสุภัคกุล        7/8 

(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 
7. นายแดน ชินสุภัคกุล      7/8 

(ลาออกจากตําแหนงเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 
8. นายโทชิอากิ มูโรอิ       11/11 

(ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 27 มิถุนายน 2554  ) 
9. นายชิเงโตะ    ซาโนะ 0/3 

(ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 
10
 

นายเคนอิจิ  คามิโมโต 0/3 
(ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 

11
 

นายจุน โทมิตะ 0/3 
(ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2555) 

 

• คณะกรรมการชุดยอย 
นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 คน  
2. คณะกรรมการบริหาร   ประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวน 2 คน  
โดยไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยขางตนไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

ยังไมไดมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากโครงสราง
องคกรของบริษัทฯ ไมซับซอน 
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• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในสําหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงไดกําหนด
ภาระหนาที่และอํานาจในการดําเนินการของผูบริหารและพนักงานเปนลายลักษณอักษร มีการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับระบบการเงิน โดยจัดใหมีรายงานทาง
การเงินเสนอตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกเดือน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดตั้งฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดแตงตั้ง
บริษัท สํานักงาน พิชัย แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด ทําหนาที่ตรวจสอบระบบบัญชีและการเงิน (Internal 
Control) โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหฝายตรวจสอบและพัฒนาระบบมี
ความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 

สําหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนความ
เสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห ซึ่งนอกจาก
การประเมินความเสี่ยงแลว คณะกรรมการบริหารจะเปนผูกําหนดกลยุทธ และมาตรการลดความเสี่ยง รวมถึง
มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อยางตอเนื่อง และรายงานความคืบหนาตอคณะ
กรรมการบริหาร 

 

• รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยงบ
การเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่มีความ
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา 
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปบัญชี 2555 เปนตนไป คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําป และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการที่มีความเปนอิสระจะเปนผูดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป 

 

• ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 

 ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปครั้งแรก บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งในดานขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลทั่วไปในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และรางหนังสือช้ี
ชวนตอผูลงทุน อยางถูกตองและครบถวนตามเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแลว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะเปดเผยและปรับปรุงขอมูลดังกลาวตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปตาม
มาตรฐานและเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และแมวาบริษัทฯ จะยัง
ไมมีการจัดตั้งหนวยงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ แตไดมอบหมายใหประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูรับผิดชอบใน
การสื่อสารกับผูถือหุน นักวิเคราะห ผูลงทุนและผูที่สนใจทั่วไป  
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• การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
 

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 
รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย ดังนี้ 

 
1. ใหความรูแกกรรมการรวมทั้งผูบริหารฝายตางๆ เกี่ยวกับหนาที่ที่ตองรายงานการถือครองหลักทรัพย

ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ และบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการ และผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกับ
วันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. บริษัทฯ จะดําเนินการสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับขอมูลภายในที่เปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินหรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน และหาม
เปดเผยขอมูลที่เปนสาระสําคัญนั้นตอบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ไดวางมาตรการลงโทษสําหรับกรณีที่
ผูบริหารฝาฝนนโยบายการนําขอมูลภายในไปใช โดยบทลงโทษจะขึ้นอยูกับความรุนแรงของการนํา
ขอมูลภายในไปใช เริ่มจาก การตักเตือนดวยวาจา ดวยลายลักษณอักษร และออกจากงาน ตามลําดับ 

• ทรัพยากรบุคคล 
 

-  บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 และวันที่ 31 ธ.ค. 2554 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) แบงตามสาย 

งานหลักไดดังนี้ 
      
สรุปเปรียบเทียบบุคลากร  

                                      หนวย : คน 

หนวยงาน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2555 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 
ฝายการตลาด 9 12 
ฝายบัญชีและการเงิน 10 13 
ฝายผลิต 198 179 
แผนกบุคคลและธุรการ 8 7 

รวม  225 211 
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สรุปคาตอบแทนแกบุคลากร                  หนวย : บาท 
รายการ ป 2555 ป 2554 

เงินเดือนรวม 27,555,635.82 22,966,957.50 
โบนัสรวม 5,157,622.90 4,344,002.74 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 968,482.30 787,943.04 
อื่นๆ (ถามี) 10,481,034.11 8,224,289.07 

รวม 44,162,775.13 36,323,192.35 

           * คาตอบแทนอื่นๆ หมายถึง คาลวงเวลา คาน้ํามัน คาเบี้ยขยัน คาอาหารกะกลางคืน 
 

คาตอบแทนแกบุคลากรที่เพิ่มขึ้นในป 2555 สวนหนึ่งเกิดจากการปรับตามอัตราคาแรงขั้นต่ําตามกฎหมาย
โดยรวมแลว ทําใหคาตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 20 จากปกอน และบริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ใหแกพนักงาน โดยพนักงานจะจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3-5 ของคาจางทุกเดือน ในขณะที่บริษัทฯ จะจายเงิน
สมทบในอัตราเทากัน คาใชจายในสวนของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของพนักงาน และการปรับ
อัตราประจําปของพนักงานประมาณรอยละ 3 

สําหรับในรอบระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญ 
และไมเคยมีขอพิพาททางดานแรงงาน 

• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
พนักงานถือเปนทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ ดังนั้นบริษัทฯ และ

บริษัทยอยจึงไดใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยการจัดอบรมพนักงานถึงทักษะ เบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อใหการผลิตบรรจุภัณฑกระดาษของบริษัทฯ 
และบริษัทยอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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การควบคุมภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4-5/2555 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได
พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยดูจากรายงานการตรวจสอบภายในของ
ผูตรวจสอบภายใน “สํานักงานพิชัย แมแนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด” และจากการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร 
พิจารณาเอกสารที่ฝายบริหารจัดทําแลว สรุปไดวา จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดานตางๆ 5 
สวนคือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารขอมูล และระบบติดตามสําหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่นของระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว ในสวนของความเสี่ยงซึ่งเปนเรื่องใหมที่ผูตรวจสอบ
ภายในไดทําการตรวจสอบในป 2555 ยังมีบางรายการที่ปฏิบัติแลว แตยังไมไดจัดทําเปนลายลักษณอักษร เชน การ
บริหารทรัพยสินถาวร ฯลฯ ทางฝายบริหารจะรับไปดําเนินการทําใหเปนลายลักษณอักษรตอไป 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระครบทั้ง 3 ทาน ซึ่งแตงตั้งเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2546 เพื่อดูแลใหระบบการควบคุมภายใน เปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอยางนอยปละ 4 ครั้ง และ
จัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยฯ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีความเห็นเพิ่มเติมวาบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบการ
ควบคุมภายในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และการ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และสามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอยอันเกิดจากการที่
ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือไมมีอํานาจเพียงพอ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการวาจางผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษัท สํานักงาน พิชัย 
แมเนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด เพื่อตรวจสอบและจัดทําระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในขอบเขต
ดังตอไปนี้ 

 

- สอบทานความเชื่อถือได และความครบถวนของขอมูลทางการเงิน 
- สอบทานระบบงาน ที่มีผลกระทบสําคัญตอการดําเนินงานวา ไดมีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน 

ระเบียบปฏิบัติ 
- สอบทานความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลรักษาสินทรัพย 
- ประเมินการใชทรัพยากรวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
- สอบทานการดําเนินการหรือแผนงานวา สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว และมีการ

ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 
- สอบทานการปฏิบัติงานวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้ไมมีขอสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสํานักงานพิชัยแมเนจเมนท คอนซัลแทนท  สวนการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทยอยคือ สํานักงานปติเสวี  
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นโยบายการจายเงินปนผล 
 
 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่าหวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได  และหัก
สํารองตามกฎหมาย  โดยจายเงินปนผลปละ 2 ครั้ง  ทั้งนี้ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ / 
ประชุมผูถือหุน  เวนแตบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินเพื่อการขยายกิจการ 
 

- ที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหญประจําป 2555 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการ
จายเงินปนผลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.085 บาท 
รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 25.50 ลานบาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26 เมษายน 2555 

 
- ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติใหมีการ

จายเงินปนผลระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 ในอตัราหุนละ 
0.17 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 51 ลานบาท โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 12 
กันยายน 2555 

 
และจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติ ไมจายเงินปนผล 

สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ต้ังแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทยอยประสบผล
ขาดทุนจากการประกอบการ จํานวน 24.12 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ 
 

1. มีการต้ังการดอยคาเครื่องจักรเกาจํานวน 19.15 ลานบาท 
2. มีคาใชจายในการยายสถานประกอบการและโรงงานไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาครจํานวนกวา 

6 ลานบาท 
 

ทําใหบริษัทยอยไมสามารถจายเงินปนผลมาใหกับบริษัทฯ ได 
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit fee) 
 
 จากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 อนุมัติแตงตั้งนางสาวชวนา 
วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือนายเสวี วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2219 
ของสํานักงานปติเสวี เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2555 ดวยคาตอบแทนจํานวนไมเกิน 
700,000 บาท โดยมีคาสอบบัญชีและคาใชจายอื่นดังนี้ 
 
สรุปเปรียบเทียบคาสอบบัญชี 

รายการ ป 2555 ป 2554 ป 2553 
คาสอบบัญชี 700,000.00 700,000.00 700,000.00 
คาใชจายอื่น ๆ 142,361.95  94,570.07 96,578.95 
     รวม 842,361.95 794,570.07 796,578.95 
 
 ทั้งนี้ สํานักงานปติเสวี และผูสอบบัญชีตามรายชื่อดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
 
คาตอบแทนผูสอบบัญชีภายใน (Internal Audit fee) 
  

จากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 อนุมัติแตงตั้งนายพิชัย ล้ิมรส
เจริญ อดีตเคยเปนผูจัดการอาวุโสดานตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด 
ผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีป 2555 ดวยคาตอบแทนจํานวนไมเกิน 120,000 บาท โดยมีคา
สอบบัญชีและคาใชจายอื่นดังนี้ 
 
สรุปเปรียบเทียบคาสอบบัญชีภายใน 

รายการ ป 2555 ป 2554 ป 2553 
คาสอบบัญชีภายใน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 
คาใชจายอื่น ๆ     8,010.00     3,334.00      3,372.00 
     รวม 128,010.00 123,334.00 123,372.00 
 
 ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานพิชัย แมแนจเมนท คอนซัลแทนท จํากัด และผูตรวจสอบภายใน ไมมี
ความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
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 รายการระหวางกัน 
ในระหวางป 2555 และ ป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้ 
บุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแยง 
ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปน/หมายเหตุ นโยบายการกําหนด

ราคา ป 2555 ป 2554 
1. บริษัท  โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) (‘EPCO”) 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล เปน 
ประธานกรรมการบริหาร 
ของ EPCO ตั้งแตวันที่ 22 
กุมภาพันธ 2549 

ปริมาณรายการ 
รายไดจากการขาย 
      - ขายและบริการ 
 
 
เงินปนผล 
      - เงินปนผล 
      - รายไดอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.26 
 
 
 

0.00 
- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

0.91 
 
 
 

0.00 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
บริษัทฯ รวมกันซื้อสินคาเพื่อใหได
สวนลด โดยกระดาษบางประเภท
บริษัทฯ ไมไดใช แต EPCO เปนผู
ซื้อรายใหญ ทําใหสามารถซื้อไดใน
ราคาที่มีสวนลด ในขณะที่สินคา
บางชนิดก็เปนกลุมที่บริษัท ซื้อใน
ปริมาณมาก ทําใหไดรับสวนลด 
(Economic of Scale) ทําใหมี
รายการซื้อขายวัตถุดิบระหวางกัน
ซึ่งเปนรายการคาตามปกติ 

 
 
ราคาตนทุนบวกกําไร
รอยละ 3-10  
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บุคคลที่อาจมีความ 
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการที่สําคัญ มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท) ความจําเปน/หมายเหตุ นโยบายการกําหนด
ราคา ป 2555 ป 2554 

1. บริษัท  โรงพิมพ
ตะวันออก จํากัด 
(มหาชน) (‘EPCO”) 
(ตอ) 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล เปน 
ประธานกรรมการของ EPCO 
ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2549 

ตนทุนขาย 
บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบและจาง 
EPCO พิมพหนังสือ 
คาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ 
คาใชจายอื่น ๆ 
ปริมาณคงคาง 
ลูกหนี้การคา 
ลูกหนี้อื่น ๆ 
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
คาใชจายคางจาย 
 
 

 
0.00 

 
95.78 
0.31 

 
0.00 
1.14 

          0.00  
0.00 

 
0.06 

 
118.95 

0.70 
 

0.17 
0 

31.91 
0.00 

 

 
เปนรายการคาตามปกติ 
 
เปนรายการคาตามปกติ 
เปนรายการคาตามปกติ 
 
เปนรายการจางพิมพที่มีการตัดยอด
กันทุกเดือน 
 

 
ราคาตลาด 
 
เครดิต 60 วัน 
เครดิต 60 วัน 
 
 
เครดิต 60 วัน 
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มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
 

เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต 
บริษัทฯ จะเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหวางกัน โดยตองมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายการกําหนดราคา
ที่เหมาะสม โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว 
 
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 วันที่ 8 มกราคม 2547 มีมติกําหนดมาตรการอนุมัติรายการระหวาง
กัน โดยพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง 
และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันเปนดังนี้ 

1. รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ 
รายการคาที่เปนปกติธุรกิจ เชน การจางพิมพหนังสือ การขายวัตถุดิบ เปนรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องในอนาคต เนื่องจากเปนรายการคาปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและแนวทางใน
การปฏิบัติสําหรับรายการดังกลาว โดยระบุเงื่อนไขการทํารายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 
ในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได โดยนําเสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว 
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการตรวจสอบวารายการดังกลาวไดปฏิบัติตามนโยบายที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติไว 

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว 
รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว เชน การขายเครื่องจักร เปนตน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามเงื่อนไขราคาที่
เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันนั้น บริษัทฯ 
จะจัดใหมีผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดังกลาว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระจะนําไปใชประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการของ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี ตามแตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ   

รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเขาทําการตรวจสอบรายการระหวางกันทุกประเภทรายการ รวมถึงตรวจสอบรายการที่
บริษัทฯ ทํากับบริษัทยอย และบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ในปจจุบันบริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุน
ในบริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) ต้ังแตวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงเปดเผยรายการระหวาง
กันที่เกิดขึ้นไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  
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 การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนนิงาน 
 งบการเงิน 

(ก.) ผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) ไดแก 
 
ป 2553 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 
 สํานักงาน ปติเสวี  
ป 2554 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 
 สํานักงาน ปติเสวี  
ป 2555 นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 
 สํานักงาน ปติเสวี  
 

(ข.) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ใน
ระยะ 3 ปที่ผานมาสรุปไดดังนี้  

 

- ในป 2553 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีวรรคเนน 
- ในป 2554 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไขแตมีวรรคเนน ในหัวขอ 5.4 ขอมูลและเหตุการณอื่นๆ 

(วรรคที่ 4) โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหม ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพฯ โดยกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ ทั้งนี้งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่นํามาเปรียบเทียบ
ไดแสดงตามรูปแบบใหมเพื่อใหสอดคลองกับงบการเงินรวมและงบกาเงินเฉพาะกิจการสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

- ในป 2555 เปนรายงานแบบไมมีเงื่อนไขและไมมีวรรคเนน 
 

(ค.) ภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัท 
         รายได 

- ป 2553 บริษทัและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 1,142.98 ลานบาทเพิ่มขึ้น 
จํานวน 126.12 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12.40 และมีกําไรจากการขายเงินลงทุนจํานวนในบริษัท
รวม (บมจ.โรงพิมพตะวันออก) จํานวน 24.32 ลานบาท และมีรายไดอื่นๆ จํานวน 20.41 ลานบาท 

- ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 1,100.57 ลานบาทลดลงจํานวน 
42.42 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3.71 สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและเกิดน้ําทวมใหญที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีรายไดอื่นๆ จํานวน 21.77 ลานบาท 

- ป 2555 บริษทัและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 1,205.44 ลานบาทเพิ่มขึ้น
จํานวน 104.87 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9.53 เนื่องจากลูกคามีการสต็อกสินคาเพื่อชดเชยกับ
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สินคาที่เสียหายจากเหตุการณน้ําทวมในปลายปที่ผานมาและลูกคากลุมถุงมือยาง กลุมอาหารทะเลแช
แข็งสงออกเพิ่มขึ้น และมีรายไดอื่นๆ จํานวน 28.10 ลานบาท ประกอบดวยกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนของบริษัทฯ จํานวน 6.09 ลานบาท และสวนที่เหลือเปนการขายเศษกระดาษและอื่น ๆ 
 

ในป 2556 คาดวาแนวโนมเศรษฐกิจโลกยังไมฟนตัวนัก สหรัฐอเมริกา ยังผจญกับภาวะหนาผาการคลัง 
ในปที่ผานมา มาตรการตางๆ นํามาใชเพื่อกระตุนเศรษฐกิจโลก การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนชะลอตัว
ลง เศรษฐกิจในประเทศหลังจากมาตรการคาแรงขั้นต่ําที่รัฐบาลไทยประกาศใช ทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น  
ผูประกอบการหลายแหงตางหามาตรการรัดเข็มขัด เพื่อลดผลกระทบตอปจจัยตางๆ รอบดาน 
 
         ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ 

- ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการจํานวน 956.26 ลานบาทคิด
เปนรอยละ 83.66 ของรายไดจากการขายและบริการ เนื่องจากมีการใชวัตถุดิบที่นําเขาจาก
ตางประเทศ (ซึ่งมีราคาถูกกวา) มากขึ้น 

- ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการจํานวน 939.55 ลานบาทคิด
เปนรอยละ 85.37 เนื่องจากมีการปรับคาแรงตามอัตราคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาล และมีการบันทึกภาระ
ผลประโยชนพนักงานจํานวน 5.30 ลานบาท (เริ่มใชป 2554 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19) 

- ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนขายและตนทุนการใหบริการจํานวน 1,046.12 ลานบาทคิด
เปนรอยละ 86.78 ของรายไดจากการขายและบริการ สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ไมสามารถผลิตแผน
ลูกฟูกชวงที่ยายโรงงาน และตนทุนคาแรงที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราคาแรงขั้นต่ําของรัฐบาล 
 

         คาใชจายการขายและบริหาร 
- ในป 2553 บริษทัและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 71.38 ลานบาทคิดเปนรอย

ละ 6.25 จากยอดขาย 
- ในป 2554 บริษทัและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 73.02 ลานบาทคิดเปนรอย

ละ 6.63 จากยอดขาย เนื่องจากในป 2554 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.39 ลานบาท 
- ในป 2555 บริษทัและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 98.27 ลานบาทคิดเปนรอย

ละ 8.15 จากยอดขาย เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินจํานวน 1.06 ลานบาท 
บริษัทยอยมีคาการจดัการในโครงการนิคมอุตสาหกรรมสินสาครจํานวน 6.81 ลานบาท คาเสื่อม
ราคาเพิ่มขึ้น 0.53 ลานบาท คาขนสงเพิ่มขึ้น 3.89 ลานบาทเนื่องจากตนทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น 

 

         กําไรสุทธิ 
- ในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 125.78 ลานบาท มีสาเหตุเนื่องมาจากบริษัทไดขายเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม (บมจ. EPCO) จํานวน 24.32 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย-บริษัทรวมจํานวน 20.26 ลานบาท 

- ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 73.73 ลานบาท สาเหตุเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงและ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 3.39 ลานบาทของบริษัท 
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- ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 31.30 ลานบาท แมวาบริษัทและบริษัทยอยจะมียอดขาย
ที่เพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักมาจากการยายสถานประกอบการและโรงงานของบริษัทยอยจากเขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร ไปยังนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ดวยขนาดโรงงานที่ใหญขึ้น ประกอบกับมี
การต้ังการดอยคาเครื่องจักรจํานวน 14 เครื่องดวยมูลคา 19.53 ลานบาท และมีตนทุนทางการเงินที่
เพิ่มขึ้นจํานวน 18.04 ลานบาทจากการใชวงเงินสินเชื่อสําหรับโครงการใหม 

 
ฐานะการเงิน 
 
         สินทรัพย 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 914.92 ลานบาท ลดลงจากป 
2552 จํานวน 198 ลานบาท เนื่องมาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 218.73 ลานบาทเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2553 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 1,201.57 ลานบาทเพิ่มขึ้นจาก
ป 2553 จํานวน 286.65 ลานบาท เนื่องจากบริษัทลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมและไดขอสงเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ กันยายน 2554 และ
บริษัทยอยซื้อทีด่ินประมาณ 42 ไรเศษเพื่อเตรียมกอสรางโรงงานใหมที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
โดยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 249.93 ลานบาท 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บรษิัทและบริษทัยอยมีสินทรัพยรวม 1,638.73 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 
2554 จํานวน 294.33 ลานบาทเนื่องจากโครงการที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครแลวเสร็จ โดยบริษัท
ยอยไดยายสถานประกอบการและโรงงานไปที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครในไตรมาสที่ 4 ของป 
และมีการจัดประเภทสําหรับสินทรัพยที่ไมไดใชงานจํานวน 138.90 ลานบาทออกจากที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ 

 
         หนี้สิน 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 169.37 ลานบาทลดลงจากป 
2552 จํานวน 77.78 ลานบาทเนื่องจากมีการชําระหนี้เงินกู 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 466.29 ลานบาทเนื่องจากมีการ
ใชวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใชในโครงการซื้อเครื่องจักรของบริษัท และโครงการที่นิคม
อุตสาหกรรมสินสาครของบริษัทยอย 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 948.65 ลานบาทเนื่องจาก
โครงการที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาครแลวเสร็จ 
 

         สวนของผูถือหุน 
 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 745.55 ลาบาท ลดลงจาก
ป 2552 จํานวน 120.22 ลานบาทเนื่องจากมีการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 218.73 ลานบาท 
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- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 735.28 ลานบาทลดลง
จากป 2553 จํานวน 10.27 ลานบาทเนื่องจากมีกําไรสุทธิที่ลดลง 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผูถือหุนจํานวน 690.08 ลานบาท ลดลง 
45.20 ลานบาทเนื่องจากมีกําไรสุทธิที่ลดลง 42.43 ลานบาท 

 
     งบกระแสเงินสด 

-  ในป 2553 บริษทัและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 88.83 ลานบาท กระแส
เงินสดจากการลงทุน 248.54 ลานบาท และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน (335.36) ลานบาท โดย
บริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 240.85 ลานบาท และชําระคืนเงินกูจํานวน 94.51 ลานบาท 

- ในป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 120.65 ลานบาท กระแสเงินสด
จากการลงทุน (286.50) ลานบาท และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินจํานวน 153.96 ลานบาท โดย
บริษัทมีการจายเงินปนผลจํานวน 82.23 ลานบาท มีการกูเงินเพิ่มขึ้น 236.19 ลานบาท 

- ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิจํานวน 5.70 ลานบาท โดยเปน
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจํานวน 80.77 ลานบาท เกิดจากกําไรกอนภาษีเงินไดจํานวน 46.27 
ลานบาท ลูกหนี้ลดลงจํานวน 7.27 ลานบาท สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจํานวน 13.39 ลานบาท มีการ
ชําระหนี้เพิ่มขึ้นทําใหเจาหนี้ลดลงจํานวน 14.89 ลานบาท ชําระดอกเบี้ยจํานวน 23.95 ลานบาทและ
จายภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 20.94 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจํานวน 
541.81 ลานบาท ซึ่งเกิดจากลงทุนในสินทรัพยทั้งอาคาร เครื่องจักร จํานวน 506.70 ลานบาท จาย
ชําระเจาหนี้คาทรัพยสินจํานวน 38.89 ลานบาท แมวาจะมีการจําหนายทรัพยสินไปบางในจํานวน 
3.52 ลานบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 460.57 ลานบาทเนื่องจากตองหา
แหลงเงินกูจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนในกิจกรรมลงทุนดังกลาวขางตน 

 
         สภาพคลอง 
 

  อัตราสวนสภาพคลองของบริษัทฯ และบริษัทยอย เพิ่มขึ้นจาก 0.96 เทาในป 2554 เปน 1.16 เทาในป 2555 
เนื่องจากในป 2555 มีการจัดประเภทสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายจํานวน 142.64 ลานบาทของบริษัทยอย เปน
ที่ดิน อาคารของโรงงานที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รอจําหนายจึงทําใหอัตราสวนนี้เพิ่มขึ้นอยางไรก็ตามบริษัท 
ฯ และบริษัทยอยมีการใชวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากปกอนโดยที่เจาหนี้การคาลดลงมาคอนขางมาก 
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ และบริษัทยอยลดลงจาก 69 วันในป 2554 เปน 54 วันในป 2555 เนื่องจาก
ในปลายป 2555 ไมมียอดขายจากการรับจางพิมพหนังสือ ระยะเวลาในการขายสินคาของบริษัทฯ และบริษัทยอยจาก 71 
วันในป 2554 เปน 68 วันในป 2555 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับอัตราหมุนของสินคาคงเหลือก็เชนกันเพิ่มขึ้นจาก 5.12 
ครั้งเปน 5.31 ครั้งเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2554 สวนระยะเวลาในการชําระหนี้เฉลี่ยของบริษัทฯ และบริษัทยอย จาก 31 
วันในป 2554 เปน 21 วันในป 2555 เนื่องจากมีการชําระหนี้ที่เร็วขึ้นเพื่อตองการสวนลดการคา  
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 0.63 เทาในป 2554 เปน 1.37 เทาใน
ป 2555 เนื่องจากการมีการลงทุนจํานวนมากในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยมีหนี้สินจํานวน 948.65 ลานบาทในป 
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2555 ขณะที่ป 2554 มีหนี้สินจํานวน 466.29 ลานบาท ขณะที่อัตราสวนหนี้สินตอสวนของสินทรัพยก็เพิ่มขึ้นเชนกัน 
จาก 0.39 เทาในป 2554 เปน 0.58 เทาในป 2555 

 

         อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร 
 

ในป  2555 อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทปรับตัวลดลงจากรอยละ 14.63 ในป 2554 เปนรอยละ 13.22  
ลดลงรอยละ 1.41 เนื่องจากการปรับอัตราคาแรงขั้นต่ําตามประกาศของรัฐบาล อัตรากําไรสุทธิปรับตัวลดลงจากรอยละ 
6.70 ในป 2554 เปนรอยละ 2.60 ลดลงรอยละ 4.1 เนื่องจากการตั้งดอยคาเครื่องจักรของบริษัทยอยจํานวน 19.15 ลาน
บาท และคาใชจายในการยายสถานประกอบการ โรงงานของบริษัทยอยจํานวน 6 ลานบาทเศษ 
 
       อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 
 จากกําไรสุทธิที่ลดลงในป 2555 ของบร ิษัทฯ และบริษัทยอย เมื่อเทียบกับป 2554 ทําใหอัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวมลดลงตามไปดวย โดยลดลงจากรอยละ 9.34 เปนรอยละ 2.90 รวมถึงอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุนลดลงจากรอยละ 10.03 ในป 2554 เปนรอยละ 4.54 ในป 2555 ลดลงรอยละ 5.49 สวนอัตราการหมุนของสินทรัพย
ปรับตัวลดลงจาก 0.92 ครั้งในป 2554 เปน 0.74 ครั้งในป 2555  
   
 อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน 
  
 เนื่องจากชวงปลายป 2554 ถึง ปลายป 2555 เปนชวงที่บริษัทฯ และบริษัทยอยขยายกิจการและยายสถาน
ประกอบการ นับเปนชวงแหงการลงทุน ซึ่งเปนการลงทุนทั้งในที่ดิน อาคาร อุปกรณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงทํา
ใหตองใชวงเงินกับสถาบันทางการเงินเปนจํานวนมาก ดังนั้นอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนจึงเพิ่มขึ้นจาก 0.63 
เทาในป 2554 เปน 1.37 เทาในป 2555 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมก็เชนเดียวกันเพิ่มขึ้นจาก 0.39 เทาในป 2554 
เปน 0.58 เทาในป 2555 สวนอัตราความสามารถในการชําระดอกเบี้ยลดลงจาก 17.97 เทาในป 2554 เปน 2.91 เทาในป 
2555 
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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 5,704,875.95      6,175,378.12      2,187,093.80     2,499,703.04     
เงนิลงทุนชัว่คราว -                   72,177.06           -                  72,177.06         
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ 5 และ 7 210,353,899.74   217,382,671.78   82,183,171.38   122,038,734.57  
สนิคา้คงเหลอื 8 197,043,130.53   183,652,863.17   83,475,753.61   69,167,464.73   
เงนิปนัผลคา้งรบั 5 -                   -                   -                  4,999,992.50     
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน
ทีถ่งึกําหนดรบัชาํระในหน่ึงปี 12 2,944,318.79      2,235,500.24      538,481.12        689,752.66        

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 5 116,522.84         2,263,507.20      33,007.48         2,232,494.64     
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 9 และ 13 138,899,609.71   -                   -                  -                  

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 555,062,357.56   411,782,097.57   168,417,507.39  201,700,319.20  

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

หน่วย : บาท

สินทรพัย์

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 -                   -                   300,100,399.40  300,099,999.40  
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 5 และ 11 -                   -                   189,950,500.00  210,250,500.00  
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 12 2,072,305.50      2,519,839.60      396,485.17        273,226.09        
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5 และ 13 1,067,278,756.89 772,949,619.63   187,969,263.82  188,484,566.11  
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิ 14 14,298,750.00     14,298,750.00     -                  -                  
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 16,000.00           16,000.00           11,000.00         11,000.00         

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,083,665,812.39 789,784,209.23   678,427,648.39  699,119,291.60  

รวมสินทรพัย์ 1,638,728,169.95 1,201,566,306.80 846,845,155.78  900,819,610.80  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 1 จาก 37 หน้า



งบการเงนิรวม

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ 15 354,492,399.43   289,629,808.79   102,651,173.48  178,061,207.13  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 5 และ 16 56,217,888.31     70,882,799.71     28,929,067.22   50,328,512.75   
เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นของหน้ีสนิทีถ่งึ
กําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 40,020,900.00     -                   32,230,000.00   -                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานถงึ
กําหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 1,238,121.80      452,237.40         -                  -                  

เจา้หน้ีคา่ทรพัยส์นิ 879,295.55         38,891,661.20     -                  5,387,821.50     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 2,099,955.16      8,076,359.30      2,099,955.16     5,737,122.97     
เงนิปนัผลคา้งจา่ย 20,538,049.21     18,874,986.56     20,538,049.21   18,874,986.56   

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

หน่วย : บาท

เงนิปนัผลรบัรอจา่ยคนืแก่บรษิทัยอ่ย 5 และ 19 -                   -                   18,799,971.80   -                  
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น 5 1,596,267.05      4,182,002.23      274,923.20        2,944,786.17     

รวมหน้ีสนิหมุนเวยีน 477,082,876.51   430,989,855.19   205,523,140.07  261,334,437.08  

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 17 461,158,642.56   30,000,000.00     24,136,980.00   -                  

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 10,404,457.11     5,295,595.60      4,214,543.11     2,534,727.00     

รวมหน้ีสนิไมห่มุนเวยีน 471,563,099.67   35,295,595.60     28,351,523.11   2,534,727.00     

รวมหน้ีสิน 948,645,976.18   466,285,450.79   233,874,663.18  263,869,164.08  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 2 จาก 37 หน้า



งบการเงนิรวม

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้
ทุนจดทะเบยีน
หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 300,000,000.00   300,000,000.00   300,000,000.00  300,000,000.00  

ทุนทีอ่อกและเรยีกชาํระแลว้
หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 300,000,000.00   300,000,000.00   300,000,000.00  300,000,000.00  

สว่นเกนิทุน
สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 278,374,901.60   278,374,901.60   278,374,901.60  278,374,901.60  

กําไรสะสม
จดัสรรแลว้
สาํรองตามกฎหมาย 30,000,000.00     30,000,000.00     30,000,000.00   30,000,000.00   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 81,707,292.17     126,905,954.41   4,595,591.00     28,575,545.12   
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 690,082,193.77   735,280,856.01   612,970,492.60  636,950,446.72  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                   -                   -                  -                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 690,082,193.77   735,280,856.01   612,970,492.60  636,950,446.72  

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,638,728,169.95 1,201,566,306.80 846,845,155.78  900,819,610.80  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 3 จาก 37 หน้า



งบการเงนิรวม
หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5 1,205,444,957.35 1,100,574,673.51 607,499,856.87  666,154,428.08  
รายไดอ้ื่น
ดอกเบีย้รบั 5 443,592.25         438,361.75         15,221,846.61   24,338,725.91   
เงนิปนัผลรบั 5 และ 10 -                   -                   -                  11,999,971.50   
อื่นๆ 5 28,101,089.10     21,774,552.63     7,310,394.33     8,286,496.30     
รวมรายได้ 1,233,989,638.70 1,122,787,587.89 630,032,097.81  710,779,621.79  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 5 1,046,123,196.75 939,550,571.25   517,086,163.14  577,819,245.79  
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 48,629,938.98     40,980,535.75     15,950,642.22   14,576,807.56   
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 5 49,641,710.20     32,043,212.59     21,188,357.85   19,864,031.81   
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์ 13.4 19,153,501.48     -                   -                  -                  

่ ใ ้ ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

 สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

หน่วย : บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,163,548,347.41 1,012,574,319.59 554,225,163.21  612,260,085.16  

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 70,441,291.29     110,213,268.30   75,806,934.60   98,519,536.63   
ตน้ทุนทางการเงนิ (24,175,800.69) (6,131,901.89) (8,322,735.88) (3,215,215.65)
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 46,265,490.60     104,081,366.41   67,484,198.72   95,304,320.98   

ภาษเีงนิได้ 21 (14,964,152.58) (30,351,220.56) (14,964,152.58) (24,552,236.89)
กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 31,301,338.02     73,730,145.85     52,520,046.14   70,752,084.09   

กําไรเบด็เสรจ็อื่น -                   -                   -                  -                  
กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 31,301,338.02     73,730,145.85     52,520,046.14   70,752,084.09   

การแบง่กาํไร
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 31,301,338.02     73,730,145.85     
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                   -                   

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 31,301,338.02     73,730,145.85     

การแบง่กาํไรรวมเบด็เสรจ็
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 31,301,338.02     73,730,145.85     
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีํานาจควบคุม -                   -                   

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 31,301,338.02     73,730,145.85     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท : หุ้น) 0.10 0.25 0.18 0.24 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 4 จาก 37 หน้า



สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ด้ รวม
สาํรองตาม จดัสรร

หมายเหตุ กฎหมาย
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1  มกราคม 2554 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00     137,172,558.56    745,547,460.16    
เงนิปนัผลจา่ย -                    -                    -                    (83,996,750.00)    (83,996,750.00)    
กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                    -                    73,730,145.85     73,730,145.85     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00     126,905,954.41    735,280,856.01    
เงนิปนัผลจา่ย 19 -                    -                    -                    (76,500,000.26)    (76,500,000.26)    
กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                    -                    31,301,338.02     31,301,338.02     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00     81,707,292.17     690,082,193.77    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 5 จาก 37 หน้า

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พริ้นท ์จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น

งบการเงนิรวม



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พริ้นท ์จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ด้ รวม
สาํรองตาม จดัสรร

หมายเหตุ กฎหมาย
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1  มกราคม 2554 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00     41,820,211.03     650,195,112.63       
เงนิปนัผลจา่ย -                    -                    -                    (83,996,750.00)    (83,996,750.00)        
กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                    -                    70,752,084.09     70,752,084.09         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00     28,575,545.12     636,950,446.72       
เงนิปนัผลจา่ย 19 -                    -                    -                    (76,500,000.26)    (76,500,000.26)        
กําไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี -                    -                    -                    52,520,046.14     52,520,046.14         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 300,000,000.00    278,374,901.60    30,000,000.00     4,595,591.00       612,970,492.60       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 6 จาก 37 หน้า

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 46,265,490.60     104,081,366.41  67,484,198.72    95,304,320.98   
รายการปรบักระทบกําไรสุทธเิป็น
  เงนิสดรบั(จา่ย)จากกจิกรรมดําเนินงาน
คา่เสื่อมราคาทรพัยส์นิ 13 50,720,727.41     44,440,129.40   17,229,880.03    18,095,738.20   
หน้ีสญู -                   112,539.63       -                  15,436.63         
คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) 7 (244,802.00)        (361,579.53)      (244,802.00)       (151,390.00)      
(กําไร) ขาดทุนจากการปรบัมลูคา่เงนิลงทุนชัว่คราว (2,186.16)           (41,872.26)        (2,186.16)          (41,872.26)        
(กําไร) ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิ 954,599.64         (1,896,243.26)    1,061,278.90     (418,692.48)      
(กําไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 630,254.56         1,534,484.45     (195,348.78)       1,220,467.10     
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของเครื่องจกัร 13 19,153,501.48     -                  -                  -                  
คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(โอนกลบั) 14 -                   (2 859 750 00)    -                  -                  

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

คาเผอการดอยคาของสนทรพย (โอนกลบ) 14 -                   (2,859,750.00)    -                  -                  
ประมาณการหน้ีสนิผลประโยชน์พนกังาน 18 6,918,081.81      6,339,643.00     2,465,922.36     2,534,727.00     
รายไดเ้งนิปนัผล -                   -                  -                  (11,999,971.50)  
รายไดด้อกเบีย้ (443,592.25)        (438,361.75)      (15,221,846.61)   (24,338,725.91)  
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 24,175,800.69     6,131,901.89     8,322,735.88     3,215,215.65     
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดําเนินงาน 148,127,875.78 157,042,257.98 80,899,832.34 83,435,253.41

สนิทรพัยด์ําเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 7,273,574.04      (7,470,818.60)    40,100,365.19    227,920.33       
สนิคา้คงเหลอื (13,390,267.36)    8,632,501.42     (14,308,288.88)   8,073,351.76     
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 2,146,984.36      (1,001,551.92)    2,199,487.16     (919,063.37)      

หน้ีสนิดําเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (14,887,420.74)    14,796,433.57   (21,062,324.24)   12,040,088.93   
หน้ีสนิหมุนเวยีนอื่น (2,585,735.18)     3,130,489.20     (2,669,862.97)    1,630,922.71     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,023,335.90)     (591,810.00)      (786,106.25)       -                  

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 125,661,675.00   174,537,501.65  84,373,102.35    104,488,473.77  
จา่ยดอกเบีย้ (23,953,291.35)    (5,588,629.52)    (8,660,257.17)    (2,735,153.59)    

จา่ยภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล (20,940,556.72)    (48,300,740.07)  (18,601,320.39)   (41,431,075.00)  
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 80,767,826.93     120,648,132.06  57,111,524.79    60,322,245.18   

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 7 จาก 37 หน้า



หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 11 -                   -                  (21,200,000.00)   (204,750,500.00) 
รบัชาํระเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 11 -                   -                  41,500,000.00    334,253,000.00  
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 12 (3,586,000.00)     (3,975,446.57)    (894,000.00)       (663,445.75)      
รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 12 3,324,715.55      3,515,567.70     922,012.46        1,715,542.99     
เงนิจา่ยซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว -                   (72,000,000.00)  -                  (72,000,000.00)  
เงนิรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว 74,363.22          74,862,366.92   74,363.22         74,862,366.92   
จา่ยซือ้เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ -                   -                  -                  (200,000,000.00) 

เงนิปนัผลรบั -                   -                  4,999,992.50     15,499,953.50   
เงนิปนัผลรบัรอจา่ยคนืแก่บรษิทัยอ่ย 19 -                   -                  18,799,971.80    -                  
ดอกเบีย้รบั 443,592.25         438,361.75       15,221,846.61    24,338,725.91   
จา่ยชาํระเจา้หน้ีคา่ทรพัยส์นิ (38,891,661.20)    -                  (5,387,821.50)    -                  
ซือ้ทรพัยส์นิถาวร (506 702 891 20)  (305 879 668 29) (20 280 449 20)   (94 248 132 61)  

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

ซอทรพยสนถาวร (506,702,891.20)  (305,879,668.29) (20,280,449.20)   (94,248,132.61)  
รบัเงนิสดจากการขายทรพัยส์นิถาวร 3,524,611.25      16,542,343.58   2,504,592.56     14,660,978.85   

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (541,813,270.13)  (286,496,474.91) 36,260,508.45    (106,331,510.19) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 64,232,336.08     206,188,666.45  (75,214,684.87)   112,838,813.15  

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 489,169,542.56   30,000,000.00   74,356,980.00    -                  
ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 (17,990,000.00)    -                  (17,990,000.00)   -                  
เงนิปนัผลจา่ย (74,836,937.61)    (82,230,780.80)  (74,836,937.61)   (82,230,780.80)  

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 460,574,941.03   153,957,885.65  (93,684,642.48)   30,608,032.35   

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) (470,502.17)        (11,890,457.20)  (312,609.24)       (15,401,232.66)  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 6,175,378.12      18,065,835.32   2,499,703.04     17,900,935.70   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 5,704,875.95      6,175,378.12     2,187,093.80     2,499,703.04     

การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม
เงนิสดจา่ยในระหวา่งปี
ดอกเบีย้จา่ยทีถ่อืเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์ 7,040,223.93      129,975.45       -                  -                  

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหน้ี 879,295.55         38,944,984.70   -                  5,441,145.00     

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
่ ่ ่จาํนวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื่อทีอ่าจจะนํามา

ใชเ้พือ่กจิกรรมดําเนินงานในอนาคต 503 849 327 283

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 8 จาก 37 หน้า



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

1. ข้อมูลทัว่ไป
1.1 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กบักระทรวง -

พาณิชย ์เมือ่วนัที ่ 20  เมษายน  2537  บรษิทัฯ  มสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่119  ถนนกาญจนวนิช  ตาํบลท่าขา้ม  อาํเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา และมสีาขา 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร  เลขที ่30/32  หมู่ที ่1 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร 

1.2 บรษิทัยอ่ย  ตัง้อยูเ่ลขที ่ 58/11  หมู่ 4  ซอยศกัดิม์งคล  ถนนบางกระดี ่ แขวงแสมดาํ  เขตบางขนุเทยีน  กรุงเทพมหานคร  
ทัง้น้ี   ในไตรมาสที ่ 3  ของปี  2555  บรษิทัยอ่ยไดย้า้ยสาํนกังานและโรงงานไปยงัสถานประกอบการแห่งใหม่  ในนิคมอุตสาหกรรม
สนิสาคร  เลขที ่30/32 หมู่ที ่1 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร   

1.3 บรษิทัฯ   เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั  โอจ ิ โฮลดิง้ คอรป์อเรชัน่ จาํกดั  ซึง่จดทะเบยีนในประเทศญีปุ่น่  โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
รอ้ยละ 75.72 ของทุนจดทะเบยีน

1.4 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  ดาํเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพช์นิดต่างๆ  ดว้ยระบบออฟเซท  และผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ
ลกูฟูก กระดาษแขง็

1.5 เมือ่วนัที ่2 ตุลาคม 2555 บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (เดมิชือ่ บรษิทั โอจ ิเปเปอร ์จาํกดั) ไดซ้ือ้หุน้ของบรษิทัฯ 
จากนายยทุธ  ชนิสภุคักุล   สมาชกิในครอบครวัของนายยทุธ  ชนิสภุคักุลและบุคคลอืน่  เป็นจาํนวน  81  ลา้นหุน้  คดิเป็นรอ้ยละ  27  
ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ  เป็นผลใหบ้รษิทัดงักล่าวมลีกัษณะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  โดยถอืหุน้รวมทัง้สิน้จาํนวน 151
ลา้นหุน้   คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.33 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ    และในวนัเดยีวกนัทีป่ระชุมคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดม้มีตเิปลีย่นแปลงคณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี:-

บรษิทัใหญ่
ตําแหน่ง

พล.ต.ต.อมัพร ภยัลี้ ประธานกรรมการ และ นายมาซาฟูม ิ ทาเคดะ ประธานกรรมการ และ 

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิาร

นายยุทธ  ชนิสุภคักุล ประธานกรรมการบรหิาร นายโทชอิากิ มโูรอิ กรรมการ

นายแดน ชนิสุภคักุล กรรมการ นายจุน โทมติะ กรรมการ

นายมาซาฟูม ิ ทาเคดะ กรรมการ นายชเิงโตะ ซาโนะ กรรมการ

นายโทชอิากิ มโูรอิ กรรมการ นายเคนอจิิ คามโิมโต กรรมการ

นายยอด ชนิสุภคักุล กรรมการ นายสุมติร กาญจนัมพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสุมติร กาญจนัมพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ต.อมัพร ภยัลี้ กรรมการตรวจสอบ

นายสณัหช์ยั กลิน่พกุิล กรรมการตรวจสอบ นายสณัหช์ยั กลิน่พกุิล กรรมการตรวจสอบ

บรษิทัยอ่ย
ตําแหน่ง

นายยุทธ  ชนิสุภคักุล ประธานกรรมการบรหิาร นายมาซาฟูม ิ ทาเคดะ ประธานกรรมการบรหิาร

และกรรมการ นายจุน โทมติะ กรรมการ

นายยอด ชนิสุภคักุล กรรมการ นายวรวทิย ์ จารุศรบุีญชยั กรรมการ
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินและหลกัการจดัทาํงบการเงินรวม
2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ

งบการเงนิน้ี   จดัทาํขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย   งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ความสะดวกของผูอ้่านที่
ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ          ไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ี พ.ศ. 2543      ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี  พ.ศ. 2547 
รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใชโ้ดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์         และตามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการจดัทาํและนําเสนอรายงานทางการเงนิ             ภายใตพ้ระราชบญัญตั ิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ นําเสนอตามเกณฑท์ีก่าํหนดในมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่1(ปรบัปรุง 2552)
เรือ่ง  "การนําเสนองบการเงนิ"  และแสดงรายการตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้  เรือ่ง "กาํหนดรายการยอ่ทีต่อ้งมี
ในงบการเงนิ พ.ศ. 2554" ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554  ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543  ซึง่มผีลใชบ้งัคบัสาํหรบั
การจดัทาํของบรษิทัมหาชน ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท
2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ  บรษิทัทีบ่รษิทัใหญ่ในกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกวา่กึง่หน่ึงของสทิธ ิ ใน
การลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   และทีค่าดวา่จะเป็นไปไดใ้นปจัจุบนัทีจ่ะใชส้ทิธแิปลงสภาพทีจ่ะใชส้ทิธอิอกเสยีงดงักล่าว  หรอื
มอีาํนาจในการควบคมุนโยบายการเงนิและการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย        

งบการเงนิรวมน้ี  ไดจ้ดัทาํขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอืบรษิทั สหกจิบรรจุภณัฑ ์จาํกดั ซึง่ประกอบ  
ธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพต่์างๆ และผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษลกูฟูก และกระดาษแขง็ โดยมอีตัราสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบยีน

งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัย ์ ณ  วนัที ่31  ธนัวาคม  2555  และ 2554 จาํนวน 1,302.53  ลา้นบาท และ  817.71
ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ  79.48  และ 68.05 ตามลาํดบั ของสนิทรพัยร์วม   และมรีายไดร้วมสาํหรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม  
2555 และ 2554  จาํนวน 619.09  ลา้นบาท และ 541.79 ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 50.17 และ 48.25 ตามลาํดบั ของรายไดร้วม

งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดถ้กูนํามารวมในการจดัทาํงบการเงนิ     โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอีาํนาจควบคมุดงักล่าว
จนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ สิน้สดุการควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้

การควบคมุ หมายถงึ อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงานของกจิการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์จาก
กจิกรรมของกจิการนัน้  ในการพจิารณาอาํนาจในการควบคมุ   บรษิทัฯ  ตอ้งนําสทิธใินการออกเสยีงทีเ่กดิขึน้มารวมในการพจิารณา
วนัทีซ่ือ้กจิการคอืวนัทีอ่าํนาจในการควบคมุนัน้ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้   การกาํหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบัการโอนอาํนาจ
ควบคมุจากฝา่ยหน่ึงไปยงัอกีฝา่ยหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง

งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย          จดัทาํขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีีส่าํคญั
เช่นเดยีวกนั

รายการบญัชรีะหวา่งบรษิทัฯ ทีม่กีบับรษิทัยอ่ย ทีม่สีาระสาํคญัไดถ้กูตดับญัชอีอกจากงบการเงนิรวมน้ีแลว้
2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน

หน้า 10 จาก 37 หน้า
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3. มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้
สภาวชิาชพีบญัชฯี  ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ         และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่รบัปรุงใหม่และออกใหม่       ซึง่ไดป้ระกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาแลว้ และใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556 และ 2557 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัไม่ไดนํ้ามาถอืปฏบิตัก่ิอนวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ดงัต่อไปน้ี

3.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่12 ภาษเีงนิได ้
    ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2552) การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล และการเปิดเผยขอ้มลู

     เกีย่วกบัความช่วยเหลอืจากรฐับาล
    ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
    ฉบบัที ่8 สว่นงานดาํเนินงาน
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี
    ฉบบัที ่10 ความช่วยเหลอืจากรฐับาล - กรณีทีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้งอยา่งเฉพาะ

     เจาะจงกบักจิกรรมดาํเนินงาน
    ฉบบัที ่21 ภาษเีงนิได ้- การไดร้บัประโยชน์จากสนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดค้ดิคา่เสือ่มราคา

     ทีต่รีาคาใหม่
    ฉบบัที ่25 ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอื

     ของผูถ้อืหุน้
แนวทางปฎบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ

3.2 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2557
การตคีวามมาตรฐานการบญัชี
    ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
    ฉบบัที ่4 การประเมนิวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่
    ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร
    ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้

ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย ไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี   การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ี ทีป่รบัปรุงใหม่และ
ออกใหม่ทัง้  12  ฉบบัดงักล่าวไม่มผีลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่นํามาถอืปฏบิตั ิ   ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัช ีดงัต่อไปน้ี

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12
มาตรฐานการบญัชฉีบบัน้ี    กาํหนดใหก้จิการระบุผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกต่างของมลูคา่สนิทรพัย์

และหน้ีสนิระหวา่งเกณฑท์างบญัชแีละภาษอีากร    เพือ่รบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีป็นสนิทรพัยห์รอืหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด  เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชฉีบบัน้ีจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2556  โดยปจัจุบนัฝา่ยบรหิาร
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชน้ีีต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่นํามาถอืปฏบิตัิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่8
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ี    กาํหนดใหก้จิการเปิดเผยขอ้มลูสว่นงานตามเกณฑก์ารเสนอรายงานภายใน

เพือ่ใหผู้บ้รหิารใช ้ เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชฉีบบัน้ีจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2556 โดยปจัจุบนั ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ย      อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชน้ีีต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่นํามาถอืปฏบิตัโิดยจาํนวนของ
สว่นงานทีร่ายงานตลอดจนวธิกีารรายงานสว่นงานจะเปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารนําเสนอรายงานภายในต่อผูม้อีาํนาจ
ตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน 

4. สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
งบการเงนิรวม  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ  ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ  ในการวดัมลูคา่ของ

องคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้
นโยบายการบญัชทีีนํ่าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถ้อืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอสาํหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน
4.1 การรบัรูร้ายได้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายไดเ้มือ่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชี
จะเขา้สูก่จิการและสามารถวดัมลูคา่ของจาํนวนรายได ้ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื

รายไดจ้ากการขายสนิคา้      รบัรูเ้มือ่มกีารสง่มอบโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสนิคา้ใหแ้ก่
ผูซ้ือ้แลว้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบนัทกึเมือ่ไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้
รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย์

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และงบกระแสเงนิสด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่

เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ มกีาํหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มภีาระผกูพนัใดๆ และไม่มขีอ้จาํกดั 
ในการเบกิใช้

4.3 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีอืน่ และคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่   แสดงตามจาํนวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั   ซึง่สทุธจิากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  บรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย  ประมาณคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  สาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขีน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหน้ีไม่ได ้ ซึง่โดย
ทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี การวเิคราะหอ์ายหุน้ีและสถานะทางการเงนิปจัจุบนัของลกูหน้ี

4.4 สนิคา้คงเหลอื
สนิคา้สาํเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งผลติ   แสดงมลูคา่ตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะ 

ตํ่ากวา่
วตัถุดบิ  วสัดุสิน้เปลอืงและอะไหล่   แสดงมลูคา่ตามราคาทุนวธิเีขา้ก่อน - ออกก่อนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่

ราคาใดจะตํ่ากวา่
มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดวา่จะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยคา่ใชจ่้ายทีจ่าํเป็น      เพือ่ทาํให้

สนิคา้พรอ้มขายและคา่ใชจ่้ายในการขาย
4.5 เงนิลงทุนในหุน้

4.5.1  เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้
 เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด    ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พือ่คา้แสดงตาม

มลูคา่ยตุธิรรม (Fair Value) กาํไรและขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัปรุงมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์พือ่คา้บนัทกึเป็นรายได้
หรอืคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรหรอืขาดทุน 
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มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทาํการสดุทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

 ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีข่ายไปในระหวา่งปีไดค้าํนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั
4.5.2 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุน
4.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนไดแ้ก่อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายไดค้า่เช่าหรอืจากมลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้
หรอืทัง้สองอยา่ง      ทัง้น้ีไม่ไดม้ไีวเ้พือ่ขายตามปกตธุิรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้นการบรหิารงาน 
รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้งหรอืพฒันาเพือ่เป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนในอนาคต

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยราคาทุน   ซึง่รวมถงึตน้ทุนในการทาํรายการ  และวดัมลูคา่ภายหลงั
การรบัรูด้ว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจาการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนของบรษิทัยอ่ย ไดแ้ก่ทีด่นิซึง่ยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต
4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

ทีด่นิ แสดงมลูคา่ตามราคาทุนสทุธจิากคา่เผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 
อาคาร และอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนสทุธจิากคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่ผลขาดทุนการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย(์ถา้ม)ี
ราคาทุน รวมถงึตน้ทุนทางตรง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนทางตรงอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหา

สนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถาน 
ทีต่ ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายกุารใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละสว่น
ประกอบทีม่นียัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน     และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจา่ย
ฝา่ยทุน สว่นคา่ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นคา่ใชจ่้ายเมือ่เกดิขึน้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมือ่จาํหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดวา่จะไม่ไดร้บั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจาํหน่ายสนิทรพัย ์      รายการผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการจาํหน่ายสนิทรพัย ์
(ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้)  จะรบัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน
เมือ่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัชี

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  คาํนวณคา่เสือ่มราคาจากราคาทุนหลงัจากหกัมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย ์  โดยใชว้ธิเีสน้ตรง
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงัน้ี.-

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 5   ปี
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 5 - 30   ปี
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 10   ปี
ระบบบาํบดัน้ําเสยี 5 - 10   ปี
เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 5 - 20   ปี
เครือ่งมอืเครือ่งใชโ้รงงาน 5 - 10   ปี
เครือ่งใชแ้ละเครือ่งตกแต่ง 5 - 10   ปี
ยานพาหนะ 5   ปี

ไม่มกีารคดิคา่เสือ่มราคาสาํหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้
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4.8 ตน้ทุนการกูย้มื
ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มื  ทีนํ่าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย ์ ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย      ไดนํ้าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้าม
ประสงคต์น้ทุนการกูย้มือืน่ ๆ ถอืเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิรายการ  ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอืน่ทีเ่กดิขึน้
จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

4.9 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ย   จะทาํการประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์อง 

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย ดอ้ยคา่ลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่ หรอืเมือ่ตอ้งทาํการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
เป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะทาํการประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์  หมายถงึ   มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
ในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พือ่ใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจุบนั
ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์      สาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ืน่
 ใหพ้จิารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในงบกาํไรขาดทุน
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  จะประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่รายการขาดทุนจาก

การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่คา่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย   ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่   หากมี
ขอ้บ่งชีด้งักล่าว บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย ตอ้งประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้ และกลบัรายการบญัชขีาดทุน
จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่คา่ความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รบัรูใ้นงวดก่อน

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพยีงเพือ่ใหม้ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกวา่มลูคา่ตามบญัชภีายหลงั
หกัคา่เสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจาํหน่าย เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน
4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเลีย้งชพี วดัมลูคา่โดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายเมือ่พนกังานทาํงานให้

4.10.2 โครงการสมทบเงนิ
ภาระหน้ีสนิตามโครงการสมทบเงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเมือ่เกดิขึน้

4.10.3 โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ คอื  ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายซุึง่

ขึน้อยูก่บัอายแุละจาํนวนปีทีท่าํงาน
หน้ีสนิผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายจุะถกูรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  โดยคดิจากมลูคา่

ปจัจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัทีร่ายงาน และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายถุกูคาํนวณขึน้ทุกปีโดยผูช้าํนาญ
ทางสถติอิสิระโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)       มลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายคุาํนวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามพนัธบตัรรฐับาลทีใ่ช้
สกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนัและมอีายกุารครบกาํหนดชาํระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทีต่อ้งจ่ายผลประโยชน์เมือ่เกษยีณ
อาย ุ  กาํไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่นสมมตฐิานทางสถติถิกูบนัทกึเขา้งบกาํไรหรอื
ขาดทุนเบด็เสรจ็
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4.11 ประมาณการหน้ีสนิ
ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมือ่มภีาระหน้ีสนิตามกฎหมายทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั  ซึง่เป็นผล

มาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ จะตอ้งถกูจ่ายไปเพือ่ชาํระ
ภาระหน้ีสนิดงักล่าวและสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสนิไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื

4.12 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ
รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหวา่งปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาท      โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ

รายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงานแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น
ณ  วนันัน้ กาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงคา่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี

4.13 ภาษเีงนิได้
ภาษเีงนิได ้ บนัทกึตามจาํนวนทีค่าดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรสทุธปิรบัปรุงดว้ย

รายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทางภาษตีามประมวลรษัฎากร
4.14 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน   คาํนวณขึน้โดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกและ
เรยีกชาํระแลว้ในระหวา่งปี

4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ  หมายถงึ  บุคคลหรอืกจิการทีม่อีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูควบคมุโดย

บรษิทัฯ ไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  หรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัทีด่าํเนินธุรกจิการลงทุน
บรษิทัยอ่ย  และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั  ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั  บรษิทัร่วม  และบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของสว่นไดเ้สยี
ในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ  ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทัง้กรรมการและพนกังานของบรษิทั
ตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้  กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ

นอกจากน้ี  บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบั
บรษิทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อีาํนาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของบรษิทัฯ

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยคาํนึงถงึเน้ือหาของความ
สมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย

4.16 เครือ่งมอืทางการเงนิ
สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด    ลกูหน้ีการคา้

และลกูหน้ีอืน่  และเงนิใหกู้แ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  หน้ีสนิทางการเงนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยเงนิเบกิเกนิ
บญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้ เจา้หน้ีการคา้ เงนิกูจ้ากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเงนิกูร้ะยะยาว นโยบายการบญัชเีฉพาะสาํหรบั
รายการ แต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

4.17 สญัญาเช่าดาํเนินงาน  
สญัญาซึง่ความเสีย่งและประโยชน์สว่นใหญ่จากการเป็นเจา้ของสนิทรพัย ์ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าบนัทกึเป็นสญัญาเช่า

ดาํเนินงาน คา่เช่าทีเ่กดิขึน้จากสญัญาเช่าดงักล่าวรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรหรอืขาดทุนตามอายขุองสญัญาเช่า
4.18 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั

ในการจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีฝา่ยบรหิารตอ้งใชดุ้ลพนิิจ การประมาณการและขอ้สมมตฐิาน
หลายประการ  ซึง่มผีลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายและการรายงานจาํนวนเงนิทีเ่กีย่วกบั  สนิทรพัย ์ หน้ีสนิ รายได ้และคา่ใชจ่้าย  
การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปจัจยัต่างๆ    ทีผู่บ้รหิารมคีวามเชือ่มัน่อยา่งสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้    ดงันัน้  ผลทีเ่กดิขึน้จรงิต่อมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณและ
ตัง้ขอ้สมมตฐิานไว้

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง      การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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4.18.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ   ฝา่ยบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณา

วา่ บรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่      โดยใช้
ดุลยพนิิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปจัจุบนั

4.18.2 คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีเกดิจากการปรบัมลูคา่ของลกูหน้ีจากความเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิขึน้  ฝา่ย

บรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลกูหน้ีแต่ละราย          โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของ  
ลกูหน้ีรายตวัประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี          การวเิคราะหอ์ายลุกูหน้ีและการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั
อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจาํนวนคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู   ดงันัน้  การปรบัปรุง
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต

4.18.3 อาคาร และอุปกรณ์ และคา่เสือ่มราคา
ในการคาํนวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์     ฝา่ยบรหิารใชก้ารประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และ

มลูคา่คงเหลอื  เมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์   และไดม้กีารทบทวนอายกุารใชป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืใหม่  หากมี
การเปลีย่นแปลง

4.18.4 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นแต่ละชว่งเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่

หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้      ในการน้ี  ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที่
เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้

4.18.5 ผลประโยชน์พนกังาน
หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานต่างๆ  ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลง
ในจาํนวนพนกังานและอตัรามรณะ เป็นตน้

4.18.6 สญัญาเช่า 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารไดใ้ช้

ดุลยพนิิจในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาวา่บรษิทัฯ ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์
ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

5. รายการระหว่างบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
บรษิทัฯ   มรีายการบญัชกีบับรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  สนิทรพัย ์ หน้ีสนิ  รายได ้ และคา่ใชจ่้ายสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ

เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอืการเป็นกรรมการร่วมกนั
โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี.-

ลกัษณะความ
สมัพนัธแ์ละ
นโยบายการ ประเภทธุรกจิที่
กาํหนดราคา ประกอบ ในประเทศ 31 ธ.ค. 55 31 ธ.ค. 54

บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 1 ผลติและจาํหน่าย ญีปุ่น่           -               -   
ผลติภณัฑจ์าก

กระดาษทุกประเภท
บรษิทั  สหกจิบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 2 โรงพมิพ ์ผลติ ไทย 100 99.99

และขายบรรจุภณัฑ์
บรษิทั โรงพมิพต์ะวนัออก จาํกดั (มหาชน) * 3 โรงพมิพ,์ รบัจา้งพมิพ,์ ไทย - -

ขายปลกีกระดาษ

ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายการกาํหนดราคา กบับรษิทัยอ่ย  และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี.-
1 เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทัฯ
2 เป็นบรษิทัยอ่ย  

บรษิทัฯ กาํหนดราคาขายวตัถุดบิโดยใชต้น้ทุนบวกอตัราผลตอบแทนทีต่กลงกนั ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 5 ถงึ 10 ดอกเบีย้คดิจาก
บรษิทัดงักล่าว  ตามอตัราตน้ทุนการกูย้มืบวกรอ้ยละ 0.5  อะไหล่และเครือ่งจกัรซือ้ขายระหวา่งกนักาํหนดราคาซือ้ขาย   โดยใชต้น้ทุน
บวกอตัราผลตอบแทนทีต่กลงร่วมกนัในอตัรารอ้ยละ  5 ถงึ 10  และรายไดค้า่บรกิารจากการโอนลกูคา้ ในอตัรารอ้ยละ 7 ของยอดขาย
สทุธทิีเ่กดิจากลกูคา้ทีร่บัโอนในแต่ละเดอืน   เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2550  เป็นระยะเวลา 3 ปี   และเปลีย่นเป็นอตัรารอ้ยละ 5 เริม่
ตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2553 ถงึวนัที ่31  ธนัวาคม 2554

3 มกีรรมการบางท่านร่วมกนั
บรษิทัฯ สามารถจา้งพมิพง์านไดใ้นราคาทีต่ํ่ากวา่ราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 3 ถงึ 10
บรษิทัยอ่ย สามารถจา้งพมิพง์านไดใ้นราคาทีต่ํ่ากวา่ราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 1 ถงึ 5

* เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั จนถงึวนัที ่2  ตุลาคม 2555

หน้า 17 จาก 37 หน้า

ดาํเนินกจิการ อตัราสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
บริษทัย่อย

รายไดจ้ากขายและบรกิาร -                 -                 9,827,264.00    86,339,800.36  

ดอกเบีย้รบั -                 -                 15,133,845.19  24,189,860.61  

เงนิปนัผลรบั -                 -                 -                 11,999,971.50  

รายไดอ้ืน่ๆ -                 -                 -                 7,254,143.10    

ซือ้วตัถุดบิ -                 -                 7,357,636.02    2,649,288.53    

ซือ้สนิทรพัยถ์าวร -                 -                 40,000.00        34,850.00        

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัการพมิพ ์ -                 -                 1,649,952.88    3,225,109.62    

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ -                 -                 28,621.13        -                 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั

รายไดจ้ากขายและบรกิาร 264,601.20       909,029.30       -                 -                 

ซือ้วตัถุดบิ -                 56,980.00        -                 56,980.00        

คา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัการพมิพ ์ 95,779,359.06  118,951,157.42 95,779,359.06  118,951,157.42 

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ 306,265.00       701,902.20       194,505.00       474,343.00       

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  มคีา่ใชจ่้ายสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั คา่เบีย้ประชุม เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรอง

เลีย้งชพี  สวสัดกิารอืน่   และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน   ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร   โดยสามารถสรุปคา่ตอบแทน
กรรมการและผูบ้รหิาร ไดด้งัน้ี.-

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 19,050,883.09  15,407,375.67  8,175,242.65    8,005,708.02    

ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 2,063,568.90    2,602,508.60    801,072.90       854,545.60       

รวม 21,114,451.99  18,009,884.27  8,976,315.55    8,860,253.62    

หน้า 18 จาก 37 หน้า
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ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน
ลกูหน้ีการคา้
บรษิทัยอ่ย -                 -                 2,674,890.10    491,054.93       
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                 173,686.15       -                 -                 

รวม -                 173,686.15       2,674,890.10    491,054.93       
ลกูหน้ีอืน่
บรษิทัใหญ่ 1,144,563.19    -                 -                 -                 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 1,144,563.19    173,686.15       2,674,890.10    491,054.93       
เงินปันผลค้างรบั

บรษิทัยอ่ย -                 -                 -                 4,999,992.50    
สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน

บรษิทัยอ่ย -                 -                 -                 26,687.52        
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

บรษิทัยอ่ย -                 -                 189,950,500.00 210,250,500.00 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

บรษิทัยอ่ย -                 -                 -                 973,699.95       
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                 31,906,716.90  -                 31,822,475.80  

รวม -                 31,906,716.90  -                 32,796,175.75  
เงินปันผลรบัรอจ่ายคืน

บรษิทัยอ่ย -                 -                 18,799,971.80  -                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

บรษิทัยอ่ย -                 -                 -                 2,446.72          

เรื่องอ่ืนๆ
1. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  บรษิทัฯ คํา้ประกนัสนิเชือ่ใหก้บับรษิทัยอ่ยจาํนวนเงนิ 891  ลา้นบาท และ   

716 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 
2. ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2555 และ 2554 บรษิทัยอ่ย  คํา้ประกนัสนิเชือ่ใหก้บับรษิทัใหญ่  จาํนวนเงนิ 531 ลา้นบาท 

และ 481 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ประกอบดว้ย.-

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
เงนิสด 130,000.00       130,000.00       80,000.00        80,000.00        
เชค็ทีถ่งึกาํหนดชาํระ - สทุธิ 3,517,851.78    3,575,097.02    64,200.00        -                 
เงนิฝากธนาคาร - ประเภทออมทรพัย์ 748,733.95       708,053.87       739,965.61       664,688.23       
                      - ประเภทกระแสรายวนั 1,308,290.22    1,762,227.23    1,302,928.19    1,755,014.81    

รวม 5,704,875.95    6,175,378.12    2,187,093.80    2,499,703.04    
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7. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ ประกอบดว้ย.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ตัว๋เงนิรบั 1,729,707.43    454,340.73       -                 -                 
ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัอืน่ 182,227,991.54 213,310,503.81 82,019,052.85  121,871,500.64 
ลกูหน้ีการคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                 173,686.15       2,674,890.10    491,054.93       

รวม 183,957,698.97 213,938,530.69 84,693,942.95  122,362,555.57 
หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (4,036,659.40) (4,281,461.40) (3,874,290.46) (4,119,092.46)

ลกูหน้ีการคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธิ 179,921,039.57 209,657,069.29 80,819,652.49  118,243,463.11 
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 1,721,649.02    1,953,583.56    788,190.46       1,155,821.92    
ลกูหน้ีกรมสรรพากร 26,431,817.06  3,271,287.91    55,207.68        1,988,995.13    
ลกูหน้ีอืน่ 367,700.15       764,683.54       -                 450.00            
เงนิทดรองจ่าย 1,911,693.94    1,736,047.48    520,120.75       650,004.41       

รวมทัง้สิน้ 210,353,899.74 217,382,671.78 82,183,171.38  122,038,734.57 

ลกูหน้ีการคา้ ซึง่มยีอดคงเหลอื แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ลกูหน้ีทีย่งัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 153,591,802.91 180,528,676.40 66,783,119.94  103,667,411.22 
ลกูหน้ีทีค่า้งชาํระ

น้อยกวา่หรอืเท่ากบั 3 เดอืน 24,240,623.04  28,550,458.98  13,603,869.94  14,576,051.89  
มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 432,732.61       -                 432,732.61       -                 
มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน -                 -                 -                 -                 
มากกวา่ 12 เดอืน ขึน้ไป 3,962,832.98    4,405,054.58    3,874,220.46    4,119,092.46    

รวม 182,227,991.54 213,484,189.96 84,693,942.95  122,362,555.57 
หกั คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู (4,036,659.40) (4,281,461.40) (3,874,290.46) (4,119,092.46)
ลกูหน้ีการคา้ - สทุธิ 178,191,332.14 209,202,728.56 80,819,652.49  118,243,463.11 

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู มรีายละเอยีดดงัน้ี.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,281,461.40    4,643,040.93    4,119,092.46    4,270,482.46    
บวก เพิม่ในระหวา่งงปี -                 -                 -                 -                 
หกั หน้ีสงสยัจะสญูไดร้บัคนื (244,802.00) (361,579.53) (244,802.00) (151,390.00)
ยอดคงเหลอืปลายปี 4,036,659.40    4,281,461.40    3,874,290.46    4,119,092.46    
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8. สินค้าคงเหลือ
สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

สนิคา้สาํเรจ็รูป 11,554,925.07   12,762,397.62   5,347,628.87   4,185,839.61    
งานระหวา่งทํา 25,673,670.08   32,497,286.83   3,013,909.12   4,018,245.22    
วตัถุดบิ 140,368,351.38 126,789,435.58 59,260,129.29 52,651,397.53  
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 4,505,510.35    3,920,141.64     2,985,399.56   2,323,097.11    
อะไหล่ 4,197,623.95    4,291,736.49     3,787,793.50   3,602,616.62    
สนิคา้ระหวา่งทาง 10,743,049.70   3,391,865.01     9,080,893.27   2,386,268.64    
     รวม 197,043,130.53 183,652,863.17 83,475,753.61 69,167,464.73  

9. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย มมีลูคา่ตามบญัช ีดงัน้ี.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ทีด่นิ 80,130,984.51   -                 -               -                
สว่นปรบัปรุงทีด่นิ - สุทธิ 374,159.26       -                 -               -                
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง - สุทธิ 58,394,450.94   -                 -               -                
ระบบไฟฟ้า - สุทธิ 15.00              -                 -               -                
        รวม 138,899,609.71 -                 -               -                

บรษิทัยอ่ย ไดย้า้ยสาํนกังานและโรงงานไปยงัสถานประกอบการแห่งใหมใ่นนิคม อุตสาหกรรมสนิสาคร สาํหรบัทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเดมิ 
บรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวา่งการดําเนินการขาย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 ประกอบ)

10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มรีายละเอยีดดงัน้ี.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554
บรษิทัยอ่ย

บรษิทั สหกจิ บรรจภุณัฑ ์จาํกดั 400,000,000.00  100 99.99 300,100,399.40     300,099,999.40     -                    11,999,971.50      

  

หน้า 21 จาก 37 หน้า

เงนิปนัผลรบั
สาํหรบัปี
สิน้สุดวนัที่

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
วธิรีาคาทุนบรษิทั

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท)

สดัสว่นรอ้ยละ
ของเงนิลงทุน

เงนิลงทุน

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย  มรีายการเคลือ่นไหวดงัน้ี.-
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ยอดคงเหลอืตน้ปี -                 -                 210,250,500.00 339,753,000.00 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหวา่งปี -                 -                 21,200,000.00  204,750,500.00 

รวม -                 -                 231,450,500.00 544,503,500.00 
หกั รบัคนืระหวา่งปี -                 -                 (41,500,000.00) (334,253,000.00)
ยอดคงเหลอืปลายปี -                 -                 189,950,500.00 210,250,500.00 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย เป็นเงนิใหกู้ย้มืโดยไม่มหีลกัประกนัในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิครบกาํหนดภายใน 5 ปี อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละ MOR+0.5 ต่อปี

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน มรีายการเคลือ่นไหวดงัน้ี.-

งบการเงนิรวม

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,755,339.84    4,295,460.97    962,978.75       2,015,075.99    
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหวา่งปี 3,586,000.00    3,975,446.57    894,000.00       663,445.75       

รวม 8,341,339.84    8,270,907.54    1,856,978.75    2,678,521.74    
หกั รบัคนืระหวา่งปี (3,324,715.55)   (3,515,567.70)   (922,012.46)      (1,715,542.99)   

ยอดคงเหลอืปลายปี 5,016,624.29    4,755,339.84    934,966.29       962,978.75       
หกั เงนิใหกู้ย้มืพนกังานทีถ่งึกาํหนด

   รบัชาํระในหน่ึงปี (2,944,318.79)   (2,235,500.24)   (538,481.12)      (689,752.66)      
ยอดคงเหลอืปลายปี - สทุธิ 2,072,305.50    2,519,839.60    396,485.17       273,226.09       

เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ ใหกู้โ้ดยการทาํสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR+1.5 ต่อปี เงนิกูย้มืดงักล่าวคํา้ประกนัโดย
พนกังานทีเ่ป็นหวัหน้างาน

หน้า 22 จาก 37 หน้า

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

ทีด่นิและสว่น อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบบําบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหวา่ง รวม
ปรบัปรุงทีด่นิ นํ้าเสยี และอุปกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้/กอ่สรา้ง

ราคาทุน

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 300,096,695.36 312,098,892.60  11,568,202.31 -              551,854,493.63 12,225,743.74 13,686,374.76 4,379,338.98  100,986,379.04  1,306,896,120.42 
ซือ้ระหวา่งปี -                 65,000.00         413,500.00     311,037.50   9,724,047.24    3,346,616.35   3,076,098.17   275,658.95     490,370,228.54  507,582,186.75   
โอนเขา้/(โอนออก) -                 285,982,356.49  59,091,635.59 5,528,842.93 104,425,128.02 487,750.00     44,877,047.00 -               (500,392,760.03) -                   
โอนเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพื่อขาย (80,711,304.96)  (172,013,600.40) (8,013,202.31)  -              -                 -                -                -               -                  (260,738,107.67)  
จําหน่ายระหวา่งปี -                 -                  -                -              (14,107,857.14)  (27,463.18)      (119,802.28)    -               -                  (14,255,122.60)    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 219,385,390.40 426,132,648.69  63,060,135.59 5,839,880.43 651,895,811.75 16,032,646.91 61,519,717.65 4,654,997.93  90,963,847.55    1,539,485,076.90 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 582,971.53       216,986,082.31  10,729,304.85 -              278,612,580.39 10,776,565.90 11,802,546.08 4,456,449.73  -                  533,946,500.79   
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 35,798.06         14,964,875.80    1,685,548.83   328,884.01   30,570,571.06   870,976.06     2,065,539.39   198,534.20     -                  50,720,727.41     
โอนเป็นสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนเพื่อขาย (206,161.19)      (113,619,149.46) (8,013,187.31)  -              -                 -                -                -               -                  (121,838,497.96)  
คา่เสือ่มราคา-จําหน่าย/โอน -                 -                  -                -              (9,631,558.99)    (27,462.18)      (116,890.54)    -               -                  (9,775,911.71)     
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 412,608.40       118,331,808.65  4,401,666.37   328,884.01   299,551,592.46 11,620,079.78 13,751,194.93 4,654,983.93  -                  453,052,818.53   

ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรพัย์

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 -                 -                  -                -              -                 -                -                -               -                  -                   
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ -                 -                  -                -              (19,153,501.48)  -                -                -               -                  (19,153,501.48)    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 -                 -                  -                -              (19,153,501.48)  -                -                -               -                  (19,153,501.48)    

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 299,513,723.83 95,112,810.29    838,897.46     -              273,241,913.24 1,449,177.84   1,883,828.68   77,110.75      100,986,379.04  772,949,619.63   
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 218,972,782.00 307,800,840.04  58,658,469.22 5,510,996.42 333,190,717.81 4,412,567.13   47,768,522.72 14.00            90,963,847.55    1,067,278,756.89 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย

ตน้ทนุขาย 48,716,659.13     
คา่ใชจ้่ายบรหิาร 2,004,068.28      

   รวม 50,720,727.41     

หน้า 23 จาก 37 หน้า



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

ทีด่นิและสว่น อาคาร ระบบไฟฟ้า เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหวา่ง รวม
ปรบัปรุงทีด่นิ และอุปกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้/กอ่สรา้ง

ราคาทุน

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 111,302,695.36    312,093,285.12    11,568,202.31    550,435,020.94   11,864,979.97     12,794,727.48    5,439,338.98      1,203,283.00         1,016,701,533.16 
ซือ้ระหวา่งปี 188,794,000.00    5,607.48             -                   6,055,158.59      366,767.51         1,070,182.15      -                   148,532,937.26      344,824,652.99    
โอนเขา้/(โอนออก) -                     -                    -                   48,699,465.08     -                   50,376.14          -                   (48,749,841.22)       -                    
จําหน่ายระหวา่งปี -                     -                    -                   (53,335,150.98)    (6,003.74)           (228,911.01)       (1,060,000.00)     -                      (54,630,065.73)     
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 300,096,695.36    312,098,892.60    11,568,202.31    551,854,493.63   12,225,743.74     13,686,374.76    4,379,338.98      100,986,379.04      1,306,896,120.42 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 540,426.61          204,993,410.73    10,636,095.69    287,465,004.38   10,040,499.51     11,251,686.47    4,563,213.41      -                      529,490,336.80    
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 42,544.92            11,992,671.58      93,209.16          30,082,958.53     742,068.13         766,772.19        719,904.89        -                      44,440,129.40     
คา่เสือ่มราคา-จําหน่าย/โอน -                     -                    -                   (38,935,382.52)    (6,001.74)           (215,912.58)       (826,668.57)       -                      (39,983,965.41)     
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 582,971.53          216,986,082.31    10,729,304.85    278,612,580.39   10,776,565.90     11,802,546.08    4,456,449.73      -                      533,946,500.79    

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 110,762,268.75    107,099,874.39    932,106.62        262,970,016.56   1,824,480.46       1,543,041.01      876,125.57        1,203,283.00         487,211,196.36    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 299,513,723.83    95,112,810.29      838,897.46        273,241,913.24   1,449,177.84       1,883,828.68      77,110.75          100,986,379.04      772,949,619.63    

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย

ตน้ทนุขาย 42,639,950.33     
คา่ใชจ้่ายบรหิาร 1,800,179.07       

   รวม 44,440,129.40     

หน้า 24 จาก 37 หน้า



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ทีด่นิและสว่น อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบบําบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหวา่ง รวม
ปรบัปรุงทีด่นิ นํ้าเสยี และอุปกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน เครือ่งตกแต่ง ตดิตัง้/กอ่สรา้ง

ราคาทุน

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 30,591,390.40     140,085,292.20   3,555,000.00     -                232,616,236.35   3,813,561.59     4,953,972.21     3,753,096.45   48,310,984.45   467,679,533.65 
ซือ้ระหวา่งปี -                   65,000.00          -                  131,037.50      4,950,928.52       180,387.35        177,375.56       -               14,775,720.27   20,280,449.20   
โอนเขา้/(โอนออก) -                   -                   -                  3,728,842.93   59,357,861.79     -                  -                  -               (63,086,704.72)  -                 
จําหน่ายระหวา่งปี -                   -                   -                  -                (5,685,977.14)      (27,463.18)        (117,194.80)      -               -                 (5,830,635.12)    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 30,591,390.40     140,150,292.20   3,555,000.00     3,859,880.43   291,239,049.52   3,966,485.76     5,014,152.97     3,753,096.45   -                 482,129,347.73 

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 405,826.39         111,399,165.99   2,716,117.54     -                154,031,964.35   3,306,275.19     3,781,060.83     3,554,557.25   -                 279,194,967.54 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 6,782.01            3,328,481.49      93,209.16         232,195.49      12,743,778.61     188,937.84        437,961.23       198,534.20     -                 17,229,880.03   
คา่เสือ่มราคา-จําหน่าย/โอน -                   -                   -                  -                (2,123,017.42)      (27,462.18)        (114,284.06)      -               -                 (2,264,763.66)    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 412,608.40         114,727,647.48   2,809,326.70     232,195.49      164,652,725.54   3,467,750.85     4,104,738.00     3,753,091.45   -                 294,160,083.91 

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 30,185,564.01     28,686,126.21    838,882.46       -                78,584,272.00     507,286.40        1,172,911.38     198,539.20     48,310,984.45   188,484,566.11 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 30,178,782.00     25,422,644.72    745,673.30       3,627,684.94   126,586,323.98   498,734.91        909,414.97       5.00              -                 187,969,263.82 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย

ตน้ทนุขาย 16,319,246.30   
คา่ใชจ้่ายบรหิาร 910,633.73       

   รวม 17,229,880.03   

หน้า 25 จาก 37 หน้า



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ทีด่นิและสว่น อาคาร ระบบไฟฟ้า เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหวา่ง รวม
ปรบัปรุงทีด่นิ และอุปกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้/กอ่สรา้ง

ราคาทุน

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 30,591,390.40      140,079,684.72   3,555,000.00     225,761,883.29    3,691,124.82       4,572,167.12       4,163,096.45       -                   412,414,346.80     
ซือ้ระหวา่งปี -                     5,607.48            -                  3,180,583.59       128,440.51         517,103.36         -                    95,857,542.67     99,689,277.61       
โอนเขา้/(โอนออก) -                     -                   -                  47,496,182.08     -                    50,376.14           -                    (47,546,558.22)    -                     
จําหน่ายระหวา่งปี -                     -                   -                  (43,822,412.61)     (6,003.74)            (185,674.41)        (410,000.00)        -                   (44,424,090.76)      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 30,591,390.40      140,085,292.20   3,555,000.00     232,616,236.35    3,813,561.59       4,953,972.21       3,753,096.45       48,310,984.45     467,679,533.65     

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 392,297.43          108,032,316.42   2,622,908.38     170,357,144.22    3,112,599.36       3,539,258.78       3,224,509.14       -                   291,281,033.73     
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 13,528.96            3,366,849.57      93,209.16         13,337,652.94     199,677.57         427,445.86         657,374.14         -                   18,095,738.20       
คา่เสือ่มราคา-จําหน่าย/โอน -                     -                   -                  (29,662,832.81)     (6,001.74)            (185,643.81)        (327,326.03)        -                   (30,181,804.39)      
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 405,826.39          111,399,165.99   2,716,117.54     154,031,964.35    3,306,275.19       3,781,060.83       3,554,557.25       -                   279,194,967.54     

มลูค่าตามบญัชีสุทธิ
ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 30,199,092.97      32,047,368.30     932,091.62        55,404,739.07     578,525.46         1,032,908.34       938,587.31         -                   121,133,313.07     
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 30,185,564.01      28,686,126.21     838,882.46        78,584,272.00     507,286.40         1,172,911.38       198,539.20         48,310,984.45     188,484,566.11     

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย

ตน้ทนุขาย 16,740,601.08       
คา่ใชจ้่ายบรหิาร 1,355,137.12        

   รวม 18,095,738.20       
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13.1 ในปี 2555 และปี 2554  บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจา่ยซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุน จาํนวนเงนิ
506.70 ลา้นบาท และ 305.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั

13.2 ณ  วนัที ่ 31  ธนัวาคม  2555  และ 2554  บรษิทัยอ่ย  ไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของอาคารโรงงาน  จาํนวน 7.04 
ลา้นบาท และ 0.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั

13.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยไดนํ้าทีด่นิพรอ้มอาคารทีป่ลกูสรา้งบนทีด่นินัน้  โดยมรีาคาทุน 
จาํนวนเงนิ 1,537.50 ลา้นบาท และ 1,350.01  ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูคา่สทุธติามบญัช ีจาํนวนเงนิ 1,028.16 ลา้นบาท และ 835.35
ลา้นบาท ตามลาํดบั  สาํหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุนจาํนวนเงนิ 459.03 ลา้นบาท และ 400.41 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมลูคา่สทุธติาม
บญัช ี จาํนวนเงนิ 136.73 ลา้นบาท และ 72.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั   สาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ)  ไปจดจาํนองเพือ่คํ้าประกนัวงเงนิ
สนิเชื่อกบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 และขอ้ 17

13.4 ในปี 2555 บรษิทัยอ่ย มเีครื่องจกัรทีไ่มไ่ดใ้ชง้านจาํนวน 14 เครื่อง มมีลูคา่ตามบญัช ีจาํนวน 20.89 ลา้นบาท และมมีลูคา่สทุธทิี่
คาดวา่จะไดร้บัคนื จาํนวน 1.74 ลา้นบาท บรษิทัยอ่ย ตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเครื่องจกัรดว้ยจาํนวนผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชกีบัมลูคา่
สทุธทิีค่าดวา่จะไดร้บัทัง้จาํนวน

14. อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สทุธิ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  ประกอบดว้ย.-

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน ทีด่นิ - ราคาทุน 17,475,660.00   17,475,660.00    -                  -                    
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ (3,176,910.00) (6,036,660.00) -                  -                    
บวก โอนกลบัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของ สนิทรพัย์ -                  2,859,750.00 -                  -                    

รวม 14,298,750.00   14,298,750.00    -                  -                    

ในระหวา่งปี 2554  บรษิทัยอ่ย  ไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิใหม ่ โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกัคณะ -
กรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  (กลต.)      ซึง่ประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมทีด่นิตามวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดโดยปรากฎใน
รายงานการประเมนิมลูคา่สนิทรพัย ์  ลงวนัที ่22 กนัยายน 2554  วา่ราคาทีด่นิโดยรวมเพิม่ขึน้จากเดมิทีเ่คยประเมนิไวใ้นปี 2550 จาํนวน 
2.86  ลา้นบาท   ดงันัน้  บรษิทัยอ่ย จงึโอนกลบัคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์ว้ยจาํนวนดงักลา่ว 

15. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.-

หน่วย : บาท
อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
รอ้ยละตอ่ปี ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

      เชค็ทีถ่งึกําหนดชาํระ - สทุธิ -                  2,081,936.82     -                  2,081,936.82       
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร MOR และ MOR+0.5

และ MOR-0.25 57,865,647.69   3,816,733.26     16,027,427.95   291,916.13          

เงนิกูย้มืจากธนาคาร MOR-1 และ MLR-1 

และ MRL-0.75 และ 

-   ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ Money market rate 194,000,000.00  131,000,000.00  35,000,000.00   41,500,000.00     

MLR-1 และ MLR-1.75

 -   ทรสัตร์ซีที 102,626,751.74  152,731,138.71  51,623,745.53   134,187,354.18    
 รวม 354,492,399.43  289,629,808.79  102,651,173.48 178,061,207.13    

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์2 แหง่  ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ครบกําหนดภายใน 3 เดอืน
วงเงนิสนิเชื่อดงักลา่วขา้งตน้คํ้าประกนั โดยการจดจาํนองทีด่นิ อาคาร และเครื่องจกัร  ของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยและคํ้าประกนัระหวา่งกนั
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 และMoney market rate
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16. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

เจา้หน้ีการคา้บรษิทัอื่น
  -  ในประเทศ 26,120,002.56   20,741,352.65    8,665,093.20     7,553,047.91       

-  ตา่งประเทศ 14,938,962.68   1,427,724.53     14,809,697.18   1,427,724.53       
รวมเจา้หน้ีการคา้บรษิทัอื่น 41,058,965.24   22,169,077.18    23,474,790.38   8,980,772.44       

เจา้หน้ีการคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                  31,906,716.90    -                  32,796,175.75     
เจา้หน้ีอื่น 3,390,963.97     2,710,345.65     2,879,220.17     2,381,559.37       
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 10,600,371.37   11,752,129.08    2,545,040.94     5,868,953.04       
เงนิประกนัผลงานก่อสรา้งโรงงานแหง่ใหม่ -                  2,043,478.75     -                  -                    
รายไดร้บัลว่งหน้า 1,167,587.73     301,052.15        30,015.73         301,052.15          

รวม 56,217,888.31   70,882,799.71    28,929,067.22   50,328,512.75     

17. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงนิกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย.-

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 30,000,000.00   -                  -                  -                    
บวก กูเ้พิม่ระหวา่งปี 489,169,542.56  30,000,000.00    74,356,980.00   -                    
หกั ชาํระคนืระหวา่งปี (17,990,000.00)  -                  (17,990,000.00) -                    
เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 501,179,542.56  30,000,000.00    56,366,980.00   -                    
หกั สว่นทีค่รบกําหนดชาํระในหน่ึงปี (40,020,900.00)  -                  (32,230,000.00) -                    

     สทุธิ 461,158,642.56  30,000,000.00    24,136,980.00   -                    

บรษิทัใหญ่ 
ในปี 2555 บรษิทัฯ กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงัน้ี.-

อตัราดอกเบีย้ ครบกาํหนด หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR -1 ภายในเดอืน เครือ่งจกัรทีนํ่าเขา้และ

45 ลา้นบาท เริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2555 ธนัวาคม 2557 บรษิทัย่อย

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR -1 ภายในเดอืน เครือ่งจกัรทีนํ่าเขา้และ

35 ลา้นบาท เริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2555 มถุินายน 2558 บรษิทัย่อย

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR -1.5 ภายในเดอืน ทีด่นิ, เครือ่งจกัร และ

5 ลา้นบาท เริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2555 มถุินายน 2558 บรษิทัย่อย

หน้า 28 จาก 37 หน้า

การผอ่นชาํระ

ไตรมาสละ 3.75 ลา้นบาท

วงเงนิ วตัถุประสงค์

ไตรมาสละ 2.95 ลา้นบาท

ไตรมาสละ 0.42 ลา้นบาท
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บรษิทัยอ่ย
บรษิทัยอ่ย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสองแหง่ โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงัน้ี.-

อตัราดอกเบีย้ ครบกาํหนด หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั

วงเงนิกูย้มื ใชส้าํหรบัก่อสรา้ง MLR - 1.5 ภายในเดอืน ทีด่นิพรอ้ม

360 ลา้นบาท อาคารโรงงานและ ตุลาคม 2563 สิง่ปลกูสรา้ง

ระบบสาธารณูปโภค เครือ่งจกัรและ
งวดที ่1 - 18 ชาํระงวดละ 2.50 ลา้นบาท บรษิทัใหญ่
งวดที ่19 - 30 ชาํระงวดละ 3.00 ลา้นบาท

งวดที ่31 - 42 ชาํระงวดละ 3.50 ลา้นบาท

งวดที ่43 - 54 ชาํระงวดละ 4.20 ลา้นบาท

งวดที ่55 - 66 ชาํระงวดละ 5.20 ลา้นบาท

งวดที ่67 - 78 ชาํระงวดละ 6.20 ลา้นบาท

งวดที ่79 - 83 ชาํระงวดละ 8.30 ลา้นบาท

งวดที ่84 ชาํระเงนิตน้ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR - 1 ภายในเดอืน ทีด่นิพรอ้ม

90 ลา้นบาท กนัยายน 2561 สิง่ปลกูสรา้ง

เครือ่งจกัรและ
งวดที ่1 - 59 ชาํระงวดละ 1.50 ลา้นบาท บรษิทัใหญ่
งวดที ่60 ชาํระเงนิตน้ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR - 1.75 ภายในเดอืน เครือ่งจกัรทีนํ่าเขา้

84 ลา้นบาท เริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2556 มกราคม 2560 และบรษิทัใหญ่

18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19  เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนกังาน  ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่
1 มกราคม 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูภ้าระหน้ีในชว่งเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 ผา่นกําไรหรอืขาดทุนโดยวธิเีสน้ตรง
ภายในระยะเวลา 5 ปีตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2554 การเคลื่อนไหวระหวา่งปีของภาระผกูพนัในชว่งเปลีย่นแปลงทีย่งัไมร่บัรู ้มดีงัตอ่ไปน้ี

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
ภาระผกูพนัในชว่งเปลีย่นแปลงทีย่งัไมร่บัรู ้ 14,624,409.00   18,280,510.00    5,496,480.00     6,870,600.00       
   ณ วนัที ่1 มกราคม
รบัรูผ้า่นกําไรหรอืขาดทุนระหวา่งปี (3,431,698.98) (3,656,101.00) (1,236,187.03) (1,374,120.00)
ภาระผกูพนัในชว่งเปลีย่นแปลงทีย่งัไมร่บัรู ้
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 11,192,710.02   14,624,409.00    4,260,292.97     5,496,480.00       
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นบัจากการเบกิเงนิกูง้วดแรกโดย

ผอ่นชาํระจาํนวน 72 งวด

เริม่ผอ่นชาํระเงนิตน้เดอืนที ่13

นบัจากการเบกิเงนิกูง้วดแรกโดย

วตัถุประสงค์วงเงนิ

ไตรมาสละ 4.20 ลา้นบาท

การผอ่นชาํระ

ผอ่นชาํระจาํนวน 84 งวด

เริม่ผอ่นชาํระเงนิตน้เดอืนที ่25



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัตอ่ไปน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

มลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 22,835,288.93   20,372,242.00    8,474,836.08     8,031,207.00       

ภาระผกูพนัในชว่งเปลีย่นแปลงทีย่งัไมร่บัรู ้ (11,192,710.02) (14,624,409.00) (4,260,292.97) (5,496,480.00)
ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ 11,642,578.91   5,747,833.00     4,214,543.11     2,534,727.00       
หกั ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานถงึ

     กําหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,238,121.80) (452,237.40) -                  -                    
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานระยะยาว 10,404,457.11   5,295,595.60     4,214,543.11     2,534,727.00       

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกําไรหรอืขาดทุน แสดงไดด้งัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

ตน้ทุนในอดตี 3,431,698.98     3,656,101.00     1,236,187.03     1,374,120.00       
ตน้ทุนบรกิารในปจัจุบนั 3,486,382.83     2,683,542.00     1,229,735.33     1,160,607.00       

รวม 6,918,081.81     6,339,643.00     2,465,922.36     2,534,727.00       

คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการดงัตอ่ไปน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

กําไรหรอืขาดทุน
ตน้ทุนขาย 4,814,104.16     4,482,039.39     1,634,130.11     1,558,078.39       
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 866,482.40        430,666.41        89,252.40         86,542.41           
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 1,237,495.25     1,426,937.20     742,539.85       890,106.20          

รวม 6,918,081.81     6,339,643.00     2,465,922.36     2,534,727.00       

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย
งบการเงนิรวม บการเงนิเฉพาะกจิการ

อตัราคดิลด 4.0263% - 4.25% 4.25%
อตัราการเพิม่ข ึน้ของเงนิเดอืน 5% - 6% 5%

* อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0% - 36% 0% - 23%
** อตัรามรณะ TMO1997 TMO1997

* ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน

** อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามญั (TMO1997 : Thai Mortality Ordinary Table of 1997)

หน้า 30 จาก 37 หน้า

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

19. เงินปันผลจ่าย
บรษิทัใหญ่

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหญ่ประจาํปี  2555   ครัง้ที ่1/2555   เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2555   มมีตอินุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจาก
ผลการดาํเนินงานตัง้แตเ่ดอืนมกราคม - มถุินายน 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 45 ลา้นบาท ซึง่ไดม้กีารจา่ย
เงนิปนัผลแลว้ในวนัที ่14 กนัยายน 2554 และอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผลเพิม่เตมิจากผลการดาํเนินงาน ตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2554
ในอตัราหุน้ละ 0.085 บาท รวมเป็นเงนิปนัผล ทัง้สิน้ 25.50  ลา้นบาท โดยกําหนดใหจ้า่ยเงนิปนัผลในวนัที ่26 เมษายน 2555

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ   ครัง้ที ่8/2555  เมื่อวนัที ่14 สงิหาคม 2555    มมีตอินุมตัใิหม้กีารจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล
จากการดาํเนินงานตัง้แตเ่ดอืนมกราคม -  มถุินายน 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.17 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 51 ลา้นบาท  โดยกําหนด
ใหจ้า่ยเงนิปนัผลในวนัที ่ 12 กนัยายน 2555

บรษิทัยอ่ย
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่6/2555  เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2555  มมีตอินุมตัใิหม้กีารจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล

จากการดาํเนินงานตัง้แตเ่ดอืนมกราคม - มถุินายน 2555 ในอตัราหุน้ละ 4.70 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ 18.80 ลา้นบาท โดยกําหนด
ใหจ้า่ยเงนิปนัผลในวนัที ่15  สงิหาคม 2555   อยา่งไรกต็าม เมื่อสิน้รอบปี บรษิทัยอ่ย มผีลขาดทุนจากการดาํเนินงานสาํหรบัปี  2555 จาํนวน
24.12 ลา้นบาท  บรษิทัยอ่ย  จงึตอ้งเรยีกคนืเงนิปนัผลทีไ่ดจ้า่ยไปแลว้จากผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากตามประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย ์ บรษิทัฯ
ไมส่ามารถจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลเกนิกวา่ผลประกอบการ ทัง้น้ี บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการเรยีกคนืเงนิปนัผลจากผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทั-
ใหญ่มกีารกําหนดจา่ยคนืเงนิปนัผลแก่บรษิทัยอ่ย ทัง้หมดในวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2556

20. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ
คา่ใชจ้า่ยจาํแนกตามลกัษณะทีส่าํคญั ประกอบดว้ย.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้สาํเรจ็รปู
     และงานระหวา่งทาํ 8,031,089.30     (2,225,662.02)    (157,453.16)      303,844.01
งานทีท่าํโดยกจิการและบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ -                  (2,004,625.00)    -                  -                    
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 727,556,700.84  565,664,307.28  346,152,927.34 307,977,663.81
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนกังาน 142,467,354.51  120,740,454.78  59,182,020.62   48,901,530.85
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 50,720,727.41   44,440,129.40    17,229,880.03   18,095,738.20
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์ 19,153,501.48   -                  -                  -                    
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการพมิพ์ 95,678,156.06   124,937,411.19  94,678,156.06   124,937,411.19

21. ภาษีเงินได้
เมื่อวนัที ่ 11  ตุลาคม  2554   คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิปลีย่นแปลงอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นอตัรารอ้ยละ  23  ของกําไรสทุธสิาํหรบั

หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชแีรกทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2555 และอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธสิาํหรบัสองรอบระยะเวลาบญัชถีดัมา
ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556

22. เงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ
บรษิทัฯ  บรษิทัยอ่ย และพนกังานของบรษิทัฯ  ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี

พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ยและพนกังานจะจา่ยสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ยละ 3 - 5  ของเงนิเดอืน  กองทุนสาํรอง
เลีย้งชพีน้ี บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และจะจา่ยใหแ้ก่พนกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตาม
ระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31  ธนัวาคม 2555 และ 2554  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้า่ยเงนิ 
สมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงนิ 2.69 ลา้นบาท และ 2.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

หน้า 31 จาก 37 หน้า

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

23. ข้อมูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย นําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานโดยแสดงสว่นงานธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน 

โดยพจิารณาจากโครงสรา้งการบรหิารและการรายงานทางการเงนิภายในของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน

สว่นงานธุรกจิ :

สว่นงาน 1 :  ผลติกล่องกระดาษ

สว่นงาน 2 :  รบัจา้งพมิพห์นงัสอื

สว่นงาน 3 :  ขายวตัถุดบิ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ดงันัน้ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาวา่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีว่น

งานทางภมูศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี:-

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั

รวม

รายได้ 1,103,226       106,457        14,625            (18,863)          1,205,445        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 61,050            

รายไดท้ีไ่ม่สามารถปนัสว่นได้ 28,101            

ดอกเบีย้รบั 443                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์  (19,153)

ตน้ทุนทางการเงนิ (24,176)           

ภาษเีงนิได้ (14,964)           

กาํไรสว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคมุ -                
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 31,301            

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555
     สว่นทีป่นัสว่นไม่ได้ 1,067,279        

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 1,638,728        

หน้า 32 จาก 37 หน้า

หน่วย : พนับาท

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิรวม



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 ระหวา่งกนั รวม

รายได้ 962,004         139,637        91,148            (92,214)          1,100,575        

กาํไรจากการดาํเนินงาน 88,001            
รายไดท้ีไ่ม่สามารถปนัสว่นได้ 21,774            
ดอกเบีย้รบั 438                
ตน้ทุนทางการเงนิ  (6,132)
ภาษเีงนิได้  (30,351)
กาํไรสว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคมุ -                
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 73,730            

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554
     สว่นทีป่นัสว่นไม่ได้ 772,950          

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 1,201,566        

24. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน
บรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ย  ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ  ซึง่อา้งองิตามมาตรฐานการ

บญัช ีฉบบัที ่107 เรือ่ง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ" บรษิทัฯ มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทาง
การเงนิ ทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงัน้ี

24.1 นโยบายบญัชี
นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 4.16

24.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทัฯ    และบรษิทัยอ่ย      มคีวามเสีย่งจากการดาํเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไม่มนีโยบาย
ทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืเพือ่การคา้

24.3 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชือ่
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย   มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชือ่อนัเกดิจากการทีคู่ส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในสญัญา 

ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย เพือ่ป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชือ่ดงักล่าว  บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย ไดม้ี
การควบคมุการใหส้นิเชือ่แก่ลกูคา้ และสอบทานฐานะทางการเงนิของลกูหน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ  บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย จงึไม่คาดวา่
จะไม่ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสาํคญัจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

24.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ

บญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ  และหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิอยา่งไรกต็าม 
เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิ   และหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด  หรอืมอีตัราดอกเบีย้
คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั   ดงันัน้   ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ  เชือ่วา่ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ  และ
บรษิทัยอ่ย จะอยูใ่นระดบัตํ่า จงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว

หน้า 33 จาก 37 หน้า

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี.-

อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปีมากกวา่  มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้ ดอกเบีย้

1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ต่อปี)
สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด -       -     -      749         4,956     5,705      0.125 - 0.75

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ -       -     -      -          210,354  210,354  -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -       -     -      5,017       -         5,017      MLR+1.5

หน้ีสินทางการเงิน
MOR, MOR+0.5, MOR-0.25,

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ MOR-1, MLR-0.75, MLR-1.5,

จากสถาบนัการเงนิ -       -     -      354,492 -         354,492   MLR-1.75, Money market rate

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -       -     -      -          56,218    56,218    -
เจา้หน้ีคา่ทรพัยส์นิ -       -     -      -          879        879        -
เงนิกูย้มืระยะยาว -       -     -      501,179   -         501,179  MLR-1, MLR - 1.5, MLR-1.75

อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปีมากกวา่  มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้ ดอกเบีย้

1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ต่อปี)
สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด -       -     -      708         5,467     6,175      0.25

เงนิลงทุนชัว่คราว -       -     -      72           -         72          
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ -       -     -      -          217,383  217,383  -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -       -     -      4,755       -         4,755      MLR+1.5

หน้ีสินทางการเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ MOR, MOR+0.5, MLR-1

จากสถาบนัการเงนิ -       -     -      289,630 -         289,630  2.67, Money market rate

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -       -     -      -          70,883    70,883    -
เจา้หน้ีคา่ทรพัยส์นิ -       -     -      -          38,892    38,892    -
เงนิกูย้มืระยะยาว -       -     -      30,000     -         30,000     MLR - 1.5

หน้า 34 จาก 37 หน้า

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555)

อตัราดอกเบีย้คงที่

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิรวม (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554)

อตัราดอกเบีย้คงที่



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปีมากกวา่  มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้ ดอกเบีย้

1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ต่อปี)
สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด -       -     -      740         1,447     2,187      0.125 - 0.62

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ -       -     -      -          82,183    82,183    -
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย -       -     -      189,950   -         189,950  MOR+0.5

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -       -     -      935         -         935        MLR+1.5

หน้ีสินทางการเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ MOR, MOR-0.25, MOR -1, 

จากสถาบนัการเงนิ -       -     -      102,651   -         102,651  MLR-1, MLR-1.5

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -       -     -      -          28,929    28,929    -
เงนิกูย้มืระยะยาว -       -     -      56,367     -         56,367    MLR-1, MLR-1.5

อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปีมากกวา่  มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้ ดอกเบีย้

1 - 5 ปี 5 ปี ตามราคาตลาด รอ้ยละ (ต่อปี)
สินทรพัยท์างการเงิน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด -       -     -      665         1,835     2,500      0.25

เงนิลงทุนชัว่คราว -       -     -      72           -         72          
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ -       -     -      -          122,039  122,039  -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย -       -     -      210,251   -         210,251  MOR+0.5

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -       -     -      963         -         963        MLR+1.5

หน้ีสินทางการเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ MOR , MOR -1, MOR-0.25, 

จากสถาบนัการเงนิ -       -     -      178,061   -         178,061  MLR-1, MLR-0.5

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -       -     -      -          50,328    50,328    -
เจา้หน้ีคา่ทรพัยส์นิ -       -     -      -          5,388     5,388      -

หน้า 35 จาก 37 หน้า

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่(31 ธนัวาคม 2554)

อตัราดอกเบีย้คงที่

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่(31 ธนัวาคม 2555)

อตัราดอกเบีย้คงที่



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

24.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ ซึง่ไมไ่ดท้าํสญัญาเพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ

เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  เชื่อวา่จะไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระ

สาํคญัตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
24.5.1 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไมไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หน้ีสนิ
          ดอลลา่รส์หรฐั 3,348,777.77   2,531,982.29     1,803,641.43    1,946,313.78         
          ยโูร 72,000.00       760,000.00       -                 760,000.00           
          เยน -                100,000,000.00  -                 100,000,000.00     

24.5.2  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ทีไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หน้ีสนิ
          ดอลลา่รส์หรฐั -                159,874.26       -                 159,874.26           

24.6 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง   คอื   ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย   จะไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มื่อครบกําหนด 
เน่ืองจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดได ้หรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจทาํใหเ้กดิ

ความเสยีหายได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  มนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อที่

คาดวา่เพยีงพอในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซึง่วงเงนิดงักลา่วไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแหง่

24.7 มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ  จาํนวนเงนิทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นเครื่องมอืทางการเงนิกนั ในขณะทีท่ ัง้สองฝา่ยมคีวามรอบรู้
และเตม็ใจในการแลกเปลีย่น และสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั

วธิกีารกําหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครื่องมอืทางการเงนิทีม่กีารซือ้ขายในตลาด 
มลูคา่ยตุธิรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลา่สดุ   แตห่ากไมส่ามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมได ้  มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิจะ

กําหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ย   จดัอยูใ่นประเภทระยะยาวและเงนิกูย้มืมอีตัรา
ดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีง

กบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

หน้า 36 จาก 37 หน้า

สกุลเงนิตราตา่งประเทศ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สกุลเงนิตราตา่งประเทศ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

25. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า

25.1 ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ  มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยซือ้เครื่องจกัรในอนาคตตามสญัญาเป็นจาํนวน 3.45 ลา้นบาท

25.2 เมื่อสิน้งวดบญัช ีบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัอยูก่บัธนาคารดงัน้ี.-

Baht US$ Baht US$ EUR

เลตเตอรอ์อฟเครดติ 

บรษิทัใหญ่ -               325,173.56     -                  354,288.41      95,000.00             

บรษิทัยอ่ย -               116,031.30     -                  322,124.97      -                      

ภาระผกูพนัตามหนงัสอืคํ้าประกนัตา่ง ๆ

บรษิทัใหญ่ 6,640,000.00  -                6,640,000.00     -                 -                      

บรษิทัยอ่ย 10,651,270.00 -                8,825,520.00     -                 -                      

26. การบริหารจดัการทุน

26.1 วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

และการดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม

26.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  ในงบการเงนิรวม แสดงอตัราสว่นหน้ีสนิตอ่ทุนเป็น 1.37 :1 และ  0.63 :1  ตามลาํดบั และ

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.38 : 1 และ 0.41 : 1 ตามลาํดบั

27. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย  ครัง้ที ่1/2556   เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2556     มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 400 

ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยการเพิม่หุน้สามญัจากเดมิ 4 ลา้นหุน้ เป็น 6 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท เพือ่เสนอขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิ 

28. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2556
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31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2554
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO THE SHAREHOLDERS OF

S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED

I have audited the accompanying consolidated financial statements of S. pack & print public

Company Limited and its subsidiary and the separate financial statements of S. pack & print puOtic

Company Limited, which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at

December 31,2012, and the related consolidated and separate statements of comprehensive income,

changes in shireholders' equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant

accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial

statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free

from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that
I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor,s judgment,

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due

to fraud or error. ln making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the

entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the

effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as

well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

" A member firm of Moore Stephens International Limited "
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I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis

for my audit opinion.

Opinion

ln my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present

fairly, in all material respects, the financial position of S. Pack & Print Public Company Limited and its

subsidiary and of S. Pack & Print Public Company Limited as at December 31 , 2012, and their financial

performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting

Standards.

//- /*
(Chaovana Viwatpanachati)

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4712

PITISEVI & COMPANY

8t4 Floor 1"t, 3" SoiViphavadee 44

Chatuchak, Bangkok

February 27,2013

" A member firm of Moore Stephens International Limited "
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changes in shireholders' equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant

accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial

statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as

management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free

from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that
I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor,s judgment,

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due

to fraud or error. ln making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the

entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the

effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as

well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

" A member firm of Moore Stephens International Limited "
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I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis

for my audit opinion.

Opinion

ln my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present

fairly, in all material respects, the financial position of S. Pack & Print Public Company Limited and its

subsidiary and of S. Pack & Print Public Company Limited as at December 31 , 2012, and their financial

performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting

Standards.

//- /*
(Chaovana Viwatpanachati)

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4712

PITISEVI & COMPANY

8t4 Floor 1"t, 3" SoiViphavadee 44

Chatuchak, Bangkok

February 27,2013

" A member firm of Moore Stephens International Limited "



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

 

Note 2012 2011 2012 2011
ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6 5,704,875.95      6,175,378.12       2,187,093.80    2,499,703.04    
Temporary investment -                   72,177.06           -                 72,177.06        
Trade accounts and other  receivable - net 5, 7 210,353,899.74   217,382,671.78   82,183,171.38   122,038,734.57 
Inventories 8 197,043,130.53   183,652,863.17   83,475,753.61   69,167,464.73   
Accrued dividend 5 -                   -                   -                 4,999,992.50    
Current portion of long - term

 loans to employees 12 2,944,318.79      2,235,500.24       538,481.12       689,752.66       
Other current assets 5 116,522.84         2,263,507.20       33,007.48        2,232,494.64    
Non - current  assets  held  for sale 9, 13 138,899,609.71   -                   -                 -                 

Total current assets 555,062,357.56   411,782,097.57   168,417,507.39 201,700,319.20 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2012 

Unit : Baht
Separate Consolidated

NON - CURRENT ASSETS

Investment in subsidiary 10 -                   -                   300,100,399.40 300,099,999.40 
Long - term loans to subsidiary 5, 11 -                   -                   189,950,500.00 210,250,500.00 
Long - term loans to employees 12 2,072,305.50      2,519,839.60       396,485.17       273,226.09       
Property, plant and equipment - net 5, 13 1,067,278,756.89 772,949,619.63   187,969,263.82 188,484,566.11 
Investment property - net 14 14,298,750.00     14,298,750.00     -                 -                 
Other non - current assets 16,000.00          16,000.00           11,000.00        11,000.00        

Total non - current assets 1,083,665,812.39 789,784,209.23 678,427,648.39 699,119,291.60

TOTAL ASSETS 1,638,728,169.95 1,201,566,306.80 846,845,155.78 900,819,610.80

Notes to  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 1 of 37



Note 2012 2011 2012 2011
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank overdraft and short - term loans
- from financial institutions 15 354,492,399.43   289,629,808.79   102,651,173.48 178,061,207.13 

Trade accounts and other payable 5, 16 56,217,888.31     70,882,799.71     28,929,067.22   50,328,512.75   
Current  portion of long - term loans 17 40,020,900.00     -                   32,230,000.00   -                 
Current portion of  employee benefit obligation 18 1,238,121.80      452,237.40         -                 -                 
Asset payable 879,295.55         38,891,661.20     -                 5,387,821.50    
Accrued income tax 2,099,955.16      8,076,359.30       2,099,955.16    5,737,122.97    
Accrued dividend 20,538,049.21     18,874,986.56     20,538,049.21   18,874,986.56   
Distributed dividend payable to subsidiary 5, 19 -                   -                   18,799,971.80   -                 
Other current liabilities 5 1,596,267.05      4,182,002.23       274,923.20       2,944,786.17    

Total current liabilities 477 082 876 51   430 989 855 19   205 523 140 07 261 334 437 08 

AS AT DECEMBER 31, 2012 

SeparateConsolidated

S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

Unit : Baht

Total current liabilities 477,082,876.51   430,989,855.19   205,523,140.07 261,334,437.08 

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loans 17 461,158,642.56   30,000,000.00     24,136,980.00   -                 
Employee benefit obligation 18 10,404,457.11     5,295,595.60       4,214,543.11    2,534,727.00    

Total non current liabilities 471,563,099.67   35,295,595.60     28,351,523.11   2,534,727.00    

Total liabilities 948,645,976.18   466,285,450.79   233,874,663.18 263,869,164.08 

Notes to  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 2 of 37



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

Note 2012 2011 2012 2011
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 

SHAREHOLDERS' EQUITY

Share capital
Authorized share capital

300,000,000 Common Shares of Baht 1.- each 300,000,000.00   300,000,000.00   300,000,000.00 300,000,000.00 
Issued and paid - up share capital

300,000,000 Common Shares of Baht 1.- each 300,000,000.00   300,000,000.00   300,000,000.00 300,000,000.00 
Additional paid - in capital

Share premium 278,374,901.60   278,374,901.60   278,374,901.60 278,374,901.60 
Retained earnings

Appropriated
Legal reserve 30,000,000.00     30,000,000.00     30,000,000.00   30,000,000.00   

Unappropriated 81 707 292 17     126 905 954 41   4 595 591 00    28 575 545 12   

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

Consolidated Separate

AS AT DECEMBER 31, 2012

Unit : Baht

Unappropriated 81,707,292.17     126,905,954.41   4,595,591.00    28,575,545.12   
Total shareholders' equity 690,082,193.77   735,280,856.01   612,970,492.60 636,950,446.72 

Non-controlling interest -                   -                   -                 -                 
Total shareholders' equity 690,082,193.77   735,280,856.01   612,970,492.60 636,950,446.72 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY 1,638,728,169.95 1,201,566,306.80 846,845,155.78 900,819,610.80 

Notes to  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 3 of 37



Note 2012 2011 2012 2011
REVENUES

Sales income and proceeds from service 5 1,205,444,957.35 1,100,574,673.51 607,499,856.87 666,154,428.08 
Other incomes

Interest income 5 443,592.25         438,361.75         15,221,846.61   24,338,725.91   
Dividend income 5, 10 -                   -                   -                 11,999,971.50   
Others 5 28,101,089.10     21,774,552.63     7,310,394.33    8,286,496.30    

Total revenues 1,233,989,638.70 1,122,787,587.89 630,032,097.81 710,779,621.79 

EXPENSE
Cost of the sales and services 5 1,046,123,196.75 939,550,571.25   517,086,163.14 577,819,245.79 
Selling expenses  48,629,938.98     40,980,535.75     15,950,642.22   14,576,807.56   
Administrative expenses 5 49,641,710.20     32,043,212.59     21,188,357.85   19,864,031.81   
Impairment loss on assets 13 4 19 153 501 48                                                          

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 

Consolidated Separate 
Unit : Baht

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

Impairment loss on assets 13.4 19,153,501.48     -                   -                 -                 
Total expenses 1,163,548,347.41 1,012,574,319.59 554,225,163.21 612,260,085.16 

PROFIT BEFORE FINANCIAL COST AND INCOME TAX 70,441,291.29     110,213,268.30   75,806,934.60   98,519,536.63   

Finance cost (24,175,800.69) (6,131,901.89) (8,322,735.88) (3,215,215.65)
Net profit  before income tax 46,265,490.60     104,081,366.41   67,484,198.72   95,304,320.98   
Corporate income tax 21 (14,964,152.58) (30,351,220.56) (14,964,152.58) (24,552,236.89)
Net profit  for the year 31,301,338.02     73,730,145.85     52,520,046.14   70,752,084.09   

Other comprehensive income -                   -                   -                 -                 
Comprehensive income for the year 31,301,338.02     73,730,145.85     52,520,046.14   70,752,084.09   

Net profit  attributable to: 
Owners of the Company 31,301,338.02     73,730,145.85     
Non - controlling interest -                   -                   

Net profit  for the year 31,301,338.02     73,730,145.85     

Comprehensive income attributable to :
Owners of the Company 31,301,338.02     73,730,145.85     
Non - controlling interest -                   -                   

Comprehensive income  for the year 31,301,338.02     73,730,145.85     

Earnings per share (baht : shares)
Equity holders of the parent company 0.10 0.25 0.18 0.24 

Notes to  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 4 of 37



Issued and
paid - up Share premium Appropriated 

Note share capital Legal reserve
Beginning balance as at January 1, 2011 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    137,172,558.56  745,547,460.16  
Dividend paid -                  -                  -                  (83,996,750.00)   (83,996,750.00)   
Net profit for the year -                  -                  -                  73,730,145.85    73,730,145.85    
Balance as at December 31, 2011 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    126,905,954.41  735,280,856.01  

Dividend paid 19 -                  -                  -                  (76,500,000.26)   (76,500,000.26)   
Net profit for the year -                  -                  -                  31,301,338.02    31,301,338.02    
Balance as at December 31, 2012 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    81,707,292.17    690,082,193.77  

Notes to  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 5 of 37

Total
Unappropriated

S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

Unit : Baht

Retained earnings

Consolidated financial statement



Issued and
paid - up Share premium Appropriated 

Note share capital Legal reserve
Beginning balance as at January 1, 2011 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    41,820,211.03    650,195,112.63  
Dividend paid -                  -                  -                  (83,996,750.00)   (83,996,750.00)   
Net profit for the year -                  -                  -                  70,752,084.09    70,752,084.09    
Balance as at December 31, 2011 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    28,575,545.12    636,950,446.72  

Dividend paid 19 -                  -                  -                  (76,500,000.26)   (76,500,000.26)   
Net profit for the year -                  -                  -                  52,520,046.14    52,520,046.14    
Balance as at December 31, 2012 300,000,000.00  278,374,901.60  30,000,000.00    4,595,591.00      612,970,492.60  

Notes to  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 6 of 37

S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 

Unit : Baht

Retained earnings
Total

Unappropriated

Separate financial statement



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CASH FLOWS

Note 2012 2011 2012 2011
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net profit before tax 46,265,490.60   104,081,366.41  67,484,198.72   95,304,320.98    
Reconciliations of net profit to net 

cash provided by (used in ) operating activities:
Depreciation 13 50,720,727.41   44,440,129.40   17,229,880.03   18,095,738.20    
Bad debts -                  112,539.63        -                  15,436.63          
Allowances for doubtful accounts (recovery) 7 (244,802.00)       (361,579.53)       (244,802.00)      (151,390.00)       
Unrealized (gain) loss on temporary  investments 

incremental value (2,186.16)          (41,872.26)        (2,186.16)          (41,872.26)         
(Gain) loss from disposal of fixed assets 954,599.64        (1,896,243.26)    1,061,278.90     (418,692.48)       
Unrealized (gain) loss from exchange rate 630,254.56        1,534,484.45     (195,348.78) 1,220,467.10      
Provision for impairment loss on machinery 13 19,153,501.48   -                  -                  -                   
Provision for impairment loss on assets (recovery) 14 -                  (2,859,750.00)    -                  -                   
Employee retirement benefits 18 6,918,081.81     6,339,643.00     2,465,922.36     2,534,727.00      

Separate 
Unit : Baht

Consolidated

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012 

Employee retirement benefits 18 6,918,081.81     6,339,643.00     2,465,922.36     2,534,727.00      
Dividend income -                  -                  -                  (11,999,971.50)
Interest income (443,592.25)       (438,361.75)       (15,221,846.61)  (24,338,725.91)   
Interest expenses 24,175,800.69   6,131,901.89     8,322,735.88     3,215,215.65      

Gain from operating activities before changes
in operating assets and liabilities 148,127,875.78  157,042,257.98  80,899,832.34   83,435,253.41    
Decrease (Increase) in operating assets:-

Trade accounts and other receivable 7,273,574.04     (7,470,818.60)    40,100,365.19   227,920.33        
Inventories (13,390,267.36)  8,632,501.42     (14,308,288.88)  8,073,351.76      
Other current assets 2,146,984.36     (1,001,551.92)    2,199,487.16     (919,063.37)       

Increase (Decrease) in operating liabilities:-
Trade accounts and other payable (14,887,420.74)  14,796,433.57   (21,062,324.24)  12,040,088.93    
Other current liabilities (2,585,735.18) 3,130,489.20     (2,669,862.97) 1,630,922.71      
Employee  benefit  obligations (1,023,335.90) (591,810.00) (786,106.25) -                   

Cash provided by  operating activities 125,661,675.00  174,537,501.65  84,373,102.35   104,488,473.77  
Interest paid (23,953,291.35)  (5,588,629.52)    (8,660,257.17)    (2,735,153.59)     
Income tax paid (20,940,556.72)  (48,300,740.07)  (18,601,320.39)  (41,431,075.00)   

Net cash provided by (used in) operating activities 80,767,826.93   120,648,132.06  57,111,524.79   60,322,245.18    

Notes to  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 7 of 37



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CASH FLOWS (CONT.)

Unit : Baht
Consolidated

Note 2012 2011 2012 2011
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Long - term loans to subsidiary 11 -                  -                  (21,200,000.00)  (204,750,500.00) 
Receipt of long - term loans to subsidiary 11 -                  -                  41,500,000.00   334,253,000.00  
Loans to employees 12 (3,586,000.00)    (3,975,446.57)    (894,000.00)      (663,445.75)       
Receipt of loans to employees 12 3,324,715.55     3,515,567.70     922,012.46       1,715,542.99      
Purchase of temporary investments -                  (72,000,000.00)  -                  (72,000,000.00)   
Disposal of temporary investments 74,363.22         74,862,366.92   74,363.22         74,862,366.92    
Purchase of additional investment in subsidiary -                  -                  -                  (200,000,000.00) 
Dividend income -                  -                  4,999,992.50     15,499,953.50    
Distributed dividend payable to subsidiary 19 -                  -                  18,799,971.80   -                   
Interest  income 443,592.25        438,361.75        15,221,846.61   24,338,725.91    
Payments  of  asset  payable (38,891,661.20) -                  (5,387,821.50) -                   
Purchase of fixed assets (506,702,891.20) (305,879,668.29) (20,280,449.20)  (94,248,132.61)   

Separate

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012

Disposal of fixed assets 3,524,611.25     16,542,343.58   2,504,592.56     14,660,978.85    
Net cash provided by (used in ) investing activities (541,813,270.13) (286,496,474.91) 36,260,508.45   (106,331,510.19) 

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase (Decrease) in bank overdrafts and
short - term loans from financial institutions 64,232,336.08   206,188,666.45  (75,214,684.87) 112,838,813.15  

Receipt of long - term loans from financial institutions 17 489,169,542.56  30,000,000.00   74,356,980.00 -                   
Repayments of long - term loans  17 (17,990,000.00) -                  (17,990,000.00) -                   
Dividend paid (74,836,937.61)  (82,230,780.80)  (74,836,937.61)  (82,230,780.80)   

Net cash  provided by (used in ) financing activities 460,574,941.03 153,957,885.65 (93,684,642.48) 30,608,032.35

Increase (Decrease) in cash and cash equivalents (470,502.17)       (11,890,457.20)  (312,609.24)      (15,401,232.66)   
Cash and cash equivalents, beginning balance 6,175,378.12     18,065,835.32   2,499,703.04     17,900,935.70    
Cash and cash equivalents, ending balance 5,704,875.95 6,175,378.12 2,187,093.80 2,499,703.04

Supplemental  disclosures of cash flows information
Cash paid during the year  for :

Capitalized borrowing cost to its fixed assets 7,040,223.93     129,975.45        -                  -                   

Non - cash transaction
The Company and its subsidiary
    purchased fixed assets on credit 879,295.55        38,944,984.70   -                  5,441,145.00      

Unit  : Million Baht
Consolidated

2012 2011 2012 2011
Separate

2012 2011 2012 2011
Unutilized credit facilities for future working capital 503 849 327 283

Notes to  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 8 of 37



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARY
NOTES TO THE  FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2012 

1. GENERAL  INFORMATION
1.1 The  Company  registered  the  change  of  the  status of  the  Company to  be  a public  company  limited under Public

Company Act with  the  Ministry of Commerce on April 20,1994. The Company's head office is located at No. 119, Karnjanavanich  
Road, Takarm, Hadyai, Songkhla and its branch  office is located in Sinsakhon Printing City Industrial Estate, No. 30/32, Moo 1,   
Kokkharm Subdistrict, Muang  Samutsakorn  District, Samutsakorn.

1.2 The Subsidiary's  address was at 58/11 M.4 Soi Sakmongkol, Bangkradi Samedarm, Bangkuntien Bangkok.  In the third
quarter of 2012,  the subsidiary has relocated its office and  factory to a new location  in Sinsakhon Printing City Industrial Estate, 
No. 30/32, Moo 1,   Kokkharm Subdistrict, Muang  Samutsakorn  District, Samutsakorn. 

1.3 The Compay is a subsidiary of Oji Holding Corporation Limited registered Japan, which holds 75.72% of the Company's 
authorized capital.

1.4 The Company and  its  subsidiary  operate in offset  printing business, and  manufacture  corrugated  and  duplex board 
packaging products.

1.5 On  October 2, 2012, Oji Holding Corporation Limited  ( former name : Oji Paper Co., Ltd.)  has acquired the Company's
shares from Mr. Yuth Chinsupakul,  his other family members and other shareholders  totaling  81 million shares representing 27% 
of  the Company's  authorized share  capital which resulted   it to be the major shareholder  of  the Company  holding 151 million
shares representing 50.33% of  the issued and paid up capital.           On  the same  date,  the Boards of  Directors' meeting  of  
the Company and its subsidiary, have approved to change the Board of Directors of the Company and its subsidiary as follows:

The Company

Pol.Maj. Amporn  Pailee Mr. Masafumi Takeda

Mr. Yuth  Chinsupakul Mr. Toshiaki Muroi

Mr. Dan Chinsupakul Mr. Jun Tomita

Mr. Masafumi Takeda Mr. Shigeto Sano

Mr. Toshiaki Muroi Mr. Kenichi Kamimoto

Mr. Yod Chinsupakul Mr. Sumitr Kanjanampa

Mr. Sumitr Kanjanampa Pol.Maj. Amporn Pailee

Mr. Sunchai Klinpikul Mr. Sunchai Klinpikul

Subsidiary

Mr. Yuth  Chinsupakul Mr. Masafumi Takeda

Mr. Jun Tomita

Mr. Yod Chinsupakul Mr. Voravit Jarusriboonchai
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

2. BASIS OF PREPARATION
2.1 Basis of preparation

The  statutory  financial  statements  are  prepared  in  the Thai  language.   This  English  translation of  the financial 
statements  has  been  prepared  for the convenience of  readers not conversant with  the  Thai  language.

The  consolidated  and separate financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards under the Accounting  Act B.E. 2543 (2000)   being  those Thai Accounting Standards  issued under  the Accounting 
Profession Act B.E. 2547 (2004)  including related interpretations and guidelines  promulgated by the Federation of  Accounting  
Professions  under   The  Royal  Patronage  of  His Majesty  the  King  ("FAP")  and  the  financial  reporting  requirements of 
the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992).

The  consolidated  and  separate  financial  statements  have  been  presented  in  accordance  with Thai  Accounting 
Standards  No. 1 (Revised 2009)  subject :  “Presentation of Financial  Statements”  and  the requirements  of  The Department
of Business Development announcement subject : “The mandatory items,  have  to  be presented  in the  financial  statements,
B.E. 2554”  date September 28,  2011  under the Accounting  Act  B.E. 2543  which is effective  for the preparation of financial
statements of the Public Company Limited for the accounting period commencing on or after January 1, 2011.

The consolidated and separate financial statements are prepared in Thai Baht.
2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements 

Subsidiaries   undertaking  are  defined  as  those  companies  which  the  parent  company  in  the Group  directly  or  
indirectly, has an interest of more than one half of the voting rights or otherwise has power to exercise control over  the financial
and operating policies including potential voting rights that are presently exercisable or presently convertible.

The  consolidated financial statements  included the  accounts of the Company and  its subsidiary, Sahakij  Packaging   
Company  Limited, which operates in  printing  business, manufactures  corrugated  and  duplex board  packaging producs with 
the shareholding of 100% of authorized share capital.

The  subsidiary's  financial  statements  showed  its  total  assets  as  at December 31, 2012  and 2011 amounted  to 
Baht 1,302.53  millions  and  Baht  817.71 millions  (representing 79.48% and 68.05% of total assets) and its total revenues for
the years ended December 31, 2012   and  2011 amounted  to  Baht 619.09  millions and  Baht  541.79 millions  (representing
 50.17% and  48.25%  of total revenues), respectively.

The  financial statements  of this subsidiary  have  been  consolidated  from  the  date  on which  effective  control is 

transferred  to the Group and are no longer consolidated from the date of such control ceases.

Control is  the  power  to  govern  the  financial and  operating  policies of  an entity so as to  obtain benefits from its 

activities. In assessing control, the Company takes into consideration potential voting rights that currently are exercisable.

The  acquisition  date is the  date on  which control is  transferred to the acquirer.        Judgment is applied in determining the 

acquisition  date and determining whether control is transferred from one party to another.
The  financial statements  of the subsidiary are prepared  for the same reporting  period as the parent company, using 

consistent significant accounting policies.
Significant   intercompany  transactions  between   the  Company  and  its  subsidiary  have   been  eliminated  in  the

consolidated financial statements.
2.3 Principles of separate financial statements

The separate financial statements, which present investment in subsidiary under the cost method, have been prepared 
solely for the benefit of the public.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

3. NEW THAI ACCOUNTING STANDARDS ANNOUNCE DURING THE YEAR NOT YET ADOPTED
The Federation of Accounting  Professions has issued Notifications regarding the revised and  newly Thai Accounting Standards

(TAS), Thai  Financial  Reporting  Standard (TFRS),  Interpretations (SIC and TFRIC)  and Accounting Treatment Guidance which  
were announced and these have been published in the Royal Gazette and which will become effective for the financial statements    
for the fiscal years  beginning  on or  after  January 1, 2013 and 2014.   The Company and its subsidiary have not  applied  such  
standards before the effective period as follows:

3.1   Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2013
   Thai Accounting Standards

TAS 12 Income Taxes
TAS 20 (revised 2009) Accounting   for  Government  Grants  and  Disclosure  of   Government Assistance
TAS 21 (revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

   Thai Financial Reporting Standard
TFRS 8 Operating Segments

   Interpretations
SIC 10 Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
SIC 21 Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
SIC 25 Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders 

   Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets
3.2 Effective for the financial statements for fiscal years beginning on or after January 1, 2014

   Interpretations
SIC 29 Service Concession Arrangements: Disclosures
TFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 12 Service Concession Arrangements
TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes

The management of  the Company and its subsidiary have assessed the effect of and reached the conclusion that  these 
12 Thai Accounting Standards (TAS), Thai Financial Reporting Standard (TFRS), Interpretations (SIC and TFRIC) and  Accounting 
Treatment Guidance  will not have any significant impact on the financial statements for the year in which they are applied except 
the following accounting standards:

TAS 12
This standard requires an  entity  to identify emporary differences, which  are differences between  the carrying amount of  

an asset or liability  in  the accounting  records and  its tax  base, and  to recognise deferred  tax assets and  liabilities  under  the 
stipulated guidelines.  This accounting standard  will  become  effective  on January  1, 2013.  At present, the management of  the 
Company and its subsidiary is still evaluating the possible  impact on the  financial statements in the year in which TAS 12 will be
applied. 

TFRS 8
This standard requires a ‘management approach' under which segment information is presented on the same basis as that 

used  for  internal  reporting  purposes.   This accounting  standard  will become  effective  on  January 1, 2013.   At  present,  the
management of the Company is still evaluating the possible impact on the financial statements in the year in which TFRS 8 will be
applied,  but it appears likely  that the number of reportable segments,  as well as the manner in  which the segments are reported,
will change in a manner that is  consistent  with the  internal reporting  provided to  the  chief operating decision-maker.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated  and separate  financial  statements are  prepared on the historical cost basis in measuring the value of the
component of financial statements except as described in each of the following accounting policies.

The accounting policies set out below have been  applied consistently to all periods presented in these financial statements.
4.1 Recognition of revenues

The  Company  and  its  subsidiary recognize  revenues  when  it  is  probable  that  the  economic  associated with the  
transaction  will flow to the enterprise and the amount of the revenue can be measured reliably.

Sales  of  goods are  recognized  when goods  are  delivered  and  significant  risks  and  rewards  of ownership  are
transferred to customers.

Revenues from services are recognized when services are rendered.
Interest income is recognized on a time proportion basis that takes into account of the effective yield on the assets.

4.2 Cash and cash equivalents, and preparation of statement of cash flows
Cash and  cash  equivalent consist of  cash on  hand, bank deposits, and all  highly  liquid  investments  with financial 

institution  with  an  original  maturities  of  3 month or less,  which  are not  restricted  to any use and not  subject  to withdrawal 
restrictions.

4.3 Trade and other accounts receivable and allowance for doubtful accounts
Trade  and  other  accounts  receivable  are  stated  at  the  net  realisable value  net  from the  allowance  of  doubtful 

accounts.   Allowance  for  doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables.   
The allowance is generally based on collection experiences,  the analysis of debt aging and its current financial position.

4.4 Inventories
Finished goods and work  in  process are valued at  the  lower of average cost or  net realizable value.  
Raw materials, supplies and spare parts are valued at the lower of cost by FIFO method or net realizable value.  
Net  realisable  value is  the  estimate  of  the selling  price  in   the  ordinary  course  of  business,  less  the  costs of 

completion and selling expenses.
4.5 Investment 

4.5.1 Temporary investment in securities for sale
Temporary investment  in  marketable equity  securities and open-end funds  which are intended to be held

for  sale are  presented  at  fair  value.      Unrealized  gain or  loss  from adjusting  the fair value of securities for sale are
 recognized as income or expense in the income statement.

The fair value of  marketable securities  is  based  on the latest bid price of the last working day of the year as
quoted on the Stock Exchange of Thailand.

Cost of investment sold during the year is calculated by the weighted-average method.
4.5.2 Investments in subsidiary

Investments in the subsidiary in the separate financial statement are measured at cost.
4.6 Investment property

Investment property is  property  which are held  to earn rental income, for capital appreciation or for both, but not for  
sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes also 
includes property that is being constructed or developed for future use as investment property.

Investment  property  is  measured  initially  at   its  cost  including  related transaction costs.   After initial recognition, 
investment property is carried at cost less accumulated impairment losses (if any). 

Investment property of the  subsidiary is land which is currently undetermined for future use.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

4.7 Property, plant and equipment and depreciation
Land is stated at cost less provision for impairment of assets (if any).
Plant  and  equipment  are  stated  at cost less  from  accumulated  depreciation and  provision  for  impairment  of

assets (if any).
Cost  includes  expenditure that is directly attributable  to the  acquisition of the asset.  The cost of self-constructed

assets  includes  the other  costs  directly attributable  to bringing  the assets to a  working  condition for their intended  use,
the costs of dismantling and removing  the items and  restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing 
costs. 

When  parts  of  an item of  land, premises and  equipment  have  different  useful lives, they are accounted for as 
separate items (major components) of lands, premises and equipment.

Expenditure  for  additions,   renewals  and  betterment  are  capitalized.     Repair  and   maintenance  costs  are 
recognized as expenses when incurred.

An item of property,  plant and  equipment is  derecognised  upon  disposal or  when no  future economic benefits
are  expected  from its  use or  disposal.   Any gain or  loss  arising on disposal  of an asset  (calculated  as the  difference
between the  net disposal  proceeds and the carrying amount of  the asset)  is included in profit or losses when the asset is
derecognised.

The  Company and  its subsidiary depreciate their cost, after deducting residual value by the straight - line method
over the assets useful life at the following rates:-

          Land improvement 5 Years
          Building and complement 5 - 30 Years
          Electricity system for building 10 Years
          Wastewater treatment system 5 - 10 Years
          Machinery and equipment 5 - 20 Years
          Tools and  equipment 5 - 10 Years
          Furniture and office equipment 5 - 10 Years
          Vehicles 5 Years
No depreciation is provided for land and assets in progress.

4.8 Borrowing cost
Borrowing cost directly  attributable to the acquisition,  construction or production of  an asset that necessarily takes 

a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalized as part of the cost of the respective assets. 
All other borrowing costs are treated as expenses  in the period these are incurred.    Borrowing costs consist of  interest and 
other costs that the entities incurs in connection with the borrowing of the Company and its subsidiary.

4.9 Impairment of assets
The Company and its subsidiary assess at each reporting date whether there is and indication that an asset may be 

impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an assets is required, the Company and its subsidiary 
estimates the asset's recoverable amount.

The  recoverable  amount  of assets  is  the  greater  of  the asset's  value  in use  and  fair  value less costs to sell.  
In assessing value in use, the estimated  future  cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate 
that reflects current market assessments of the time value of money and the risks  specific  to the asset.      For an asset that  
does not generate cash inflows largely independent of  those  from other assets, the recoverable amount is determined for the 
cash - generating unit to which the asset belongs.

An impairment loss is recognised in profit or loss.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

For assets other than goodwill,  an assessment  is  made  at each  reporting date as to whether  there is any indication 
that previously  recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exist, the Company 
and  its subsidiary  estimate  the asset's  recoverable  amount in which case  an impairment loss recognized  in prior periods for 
an asset other than goodwill shall be reversed.

An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount does not exceed the carrying amount

that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.
4.10 Employee benefits

4.10.1 Short - term  employee benefits
Short -  term employee  benefit obligations,  which include salary, wages,  bonuses, contributions to the social

security fund and provident fund, are measured on an undiscounted basis and are recognized as expenses when incurred.
4.10.2 Defined contribution plan

Obligations  for  contribution to provident fund are recognized as an expense in profit statement  of income as
incurred.

4.10.3 Defined benefit plan
The retirement  benefit is a defined benefits plan that an employee  will receive on retirement according to Thai

Labor Law depending on age and years of service.
The  liability  of retirement  benefits  is  recognized  in  the statement  of  financial  position  using  the present

value of  the  obligation  at   the reporting date and  past service  costs.   The retirement  benefit is  calculated annually  by an
independent  actuary  using   the projected unit  credit  method.  The  present  valu e of  the benefit obligations  is  determined
by  discounting  the  estimated  future cash  outflows using interest rates  of referred  government bonds that are denominated
in  the  currency  in  which  the benefits  will be paid and that have terms to maturity approximating  to the terms of the related
retirement  liability.     Actuarial gains and losses arising from  experience adjustments and  changes  in actuarial assumptions
are charged or credited in comprehensive income or loss.

4.11 Provision 
A provision is  recognized  in the statement of financial position  when the Company and its subsidiary have a present  

legal or constructive obligation  as  a  result of  a past  event, and  it is probable that  an outflow of  economic benefits  will  be 
required  to  settle  the  obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

4.12 Foreign currencies translation 
Transactions in foreign currencies are converted into Baht at the rates of exchange on the  transactions date. Monetary  

assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are converted into Baht at the exchange rate on that
date. Gain or loss on exchange rates are  recognized as income or expense for the reporting period.

4.13 Income tax 
Income tax is provided in the accounts of the amount expected to be paid to the taxation authorities which is calculated

 from net profit after adjust non taxable expenses and reserves.
4.14 Basic earnings per share

Basic earnings  per  share  is  determined  by  dividing  the net  income  for  the year by the number of weighted-average 
common shares issued and paid-up during the year.
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

4.15 Related party transactions  
Related  parties  comprise  enterprises  and  individuals  that  control,  or  are controlled by,  the  Company,  whether 

directly  or  indirectly,  or  which are  under common control with  the  Company including holding companies,  subsidiaries and
fellow subsidiaries  are related  parties of  the Company.   Associates and individuals owning,  directly or indirectly,  an interest
in the  voting power  of  the  Company  that gives  them  significant influence over the enterprise,  key management personnel,
including  directors and  officers of   the  Company and close  members of   the  family  of  these  individuals  and  companies 
associated with these individuals also constitute related parties.

They  also  include  individuals  which  directly  or  indirectly  own a voting  interest  in the Company that gives them
significant influence over the Company,  key management personnel,  directors and officers with authority in the planning  and
direction of the Company’s operations.

In  considering  each  possible related  party relationship,  attention is directed to  the substance of  the  relationship,
and not merely the legal form.

4.16 Financial instruments
Financial  assets  carried  on  the  statement of  financial position  include cash  and  cash  equivalents, investments,

trade and other receivables, loan  receivable  and  financia l liabilities  carried   on the statement  of  financial  position  include
trade and other payable, loan and accrued expense. The particular  recognition methods adopted are disclosed in the individual
policy statements associated  with each item. 

4.17 Operating leases
Lease in which substantially all the risks and rewards of ownership of assets remain with the lessor are accounted for 

as operating lease.  Rentals applicable to such operating leases are charged in profit or loss over the lease term.
4.18 Significant accounting judgments and estimates

The  preparation of financial statements in conformity with TAS requires  management to make judgments, estimates  
and assumptions  that  affect  the application  of  policies  and  reported  amounts of assets,  liabilities,  income and expenses.  
The estimates  and associated assumptions are  based on historical  experience and various other factors that are believed  to  
be reasonable under the  circumstances,  the results of which form the basis of making the judgments about carrying amounts 
of  assets and  liabilities that are not readily apparent from other sources.

Estimates and underlying  assumptions are  reviewed on an ongoing  basis.  Revisions  to accounting estimates  are 
recognised in the period in which estimates are revised and in any future periods affected.

4.18.1 Recognition and derecognition of assets and liabilities
In considering whether to recognize or to derecognized assets or liabilities, the management is required to make

judgment on  whether  significant  risk and  rewards of  those  assets or  liabilities have  been  transferred,  based on  their  best
knowledge of the current events and arrangements.

Page 15 of 37



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

4.18.2 Allowance for doubtful accounts
Allowance  for  doubtful  accounts are  intended  to  adjust  the  value  of  receivables  for  probable  credit  losses.

The management uses judgment to establish reserves for estimated losses for each outstanding debtor. The allowances for doubtful 
accounts are determined  through a combination of specific reviews, collection experience, and analysis of debtor aging, taking into  
account  changes  in the current  economic  conditions.  However,  the use of  different  estimates  and  assumptions  could  affect 
the amounts of allowances for receivable losses and adjustments to the allowances may therefore be required in the future.

4.18.3 Property plant and equipment and depreciation
In calculating depreciation on building and equipment, the management estimates useful lives and salvage values 

of  the Company’s  and its subsidiaries  building  and  equipment and reviews estimated useful  lives and  salvage values if  there
are any changes.

4.18.4 Impairment of assets
    The management is required to review assets for impairment on a periodical  basis and record  impairment losses 

in the period  when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount.         This requires judgments   
regarding  forecast of future revenues and  expenses relating to  the assets subject  to the review.

4.18.5 Provision for employee benefit
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is

made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover rate and mortality rate.
4.18.6 Lease 

In determining whether a lease is  to be classified as  an operating  lease or finance lease,   the management  is 
required to use judgment  regarding  whether  significant risk and  rewards of ownership of the leased asset has been transferred,
taking into consideration terms and conditions of the arrangement.
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5. RELATED PARTIES TRANSACTIONS

The Company has certain transactions  with its subsidiary and  related parties.  Part of assets, liabilities,  income and expenses 
are  incurred  from such related  transactions.    These companies are related through common shareholdings and/or  directorships
as follows :

Relation 
and pricing December 31, December 31,

policy Activities Location 2012 2011
Oji Holding Corporation Ltd. 1 Printing house, Japan - -

produce and sell
packaging
production

Sahakij Packaging Co., Ltd. 2 Printing house, Thailand 100 99.99
produce and sell

packaging
production

Eastern Printing public Co., Ltd. * 3 Printing house, Thailand - -
and selling paper

retail

The nature of relationship and pricing policy with its subsidiary company, and related companies are as follows:-
1 The Company's parent company
2 Subsidiary 

The Company set material sales price at cost plus agreed margin rates of 5% to 10%. The interest is charged at the rate 
of borrowing cost plus 0.5%. Spare  parts and machinery sales prices are set at cost plus agreed margin rate of 5% to 10%.  Fees 
from transfer of customers is set at the rate of 7% of monthly net sales  for a  period of 3 years commencing from August 1, 2007, 
and is changed to 5% from August 1, 2010 to December 31, 2011.

3 Having certain directors in common
The Company may obtain printing  work at the lower rate than market rate by approximately 3% to 10%.
Subsidiary may obtain printing  work at the lower rate than market rate by approximately 1% to 5%.

* Related company until October 2, 2012.
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The significant transactions with related companies are as follows: 
Unit : Baht

Separate 
2012 2011 2012 2011

Subsidiary
Sales income and proceeds from  services -                 -                 9,827,264.00    86,339,800.36   
Interest income -                 -                 15,133,845.19   24,189,860.61   
Dividend income -                 -                 -                 11,999,971.50   
Other income -                 -                 -                 7,254,143.10    
Purchases -                 -                 7,357,636.02    2,649,288.53    
Purchases of fixed assets 40,000.00        34,850.00        
Printing expenses -                 -                 1,649,952.88    3,225,109.62    
Other expenses -                 -                 28,621.13        -                 

Related company
Sales income and proceeds from  services 264,601.20       909,029.30      -                 -                 
Purchases -                 56,980.00        -                 56,980.00        
Printing expenses 95,779,359.06   118,951,157.42 95,779,359.06   118,951,157.42 
Other expenses 306,265.00       701,902.20      194,505.00       474,343.00       

Management benefit expenses
The Company and its subsidiary  have  paid salaries,  bonus, meeting allowances, contributions to the  social  security fund

provident  funds, other welfare and post-employment benefits to their directors and management recognized as expenses as follows:
Unit : Baht

Separate 
2012 2011 2012 2011

Short - term benefits 19,050,883.09   15,407,375.67  8,175,242.65    8,005,708.02    
Post - employment benefits 2,063,568.90    2,602,508.60    801,072.90       854,545.60       

Total 21,114,451.99   18,009,884.27  8,976,315.55    8,860,253.62    

Page 18 of 37

For the year end December 31,
Consolidated

Consolidated



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

The outstanding balance of account with related companies are as follows ;-
Unit : Baht

Separate 
December 31, December 31, December 31, December 31,

2012 2011 2012 2011

Trade accounts and other receivable
Trade accounts receivable
Subsidiary -                 -                 2,674,890.10    491,054.93       
Related company -                 173,686.15      -                 -                 
    Total -                 173,686.15      2,674,890.10    491,054.93       
Other receivable
Parent company 1,144,563.19    -                 -                 -                 
    Total trade accounts and other receivable 1,144,563.19    173,686.15      2,674,890.10    491,054.93       

Accrued dividend

Subsidiary -                 -                 -                 4,999,992.50    
Other current assets

Subsidiary -                 -                 -                 26,687.52        
Long - term loans to subsidiary

Subsidiary -                 -                 189,950,500.00 210,250,500.00 
Trade accounts and other payable 

Subsidiary -                 -                 -                 973,699.95       
Related company -                 31,906,716.90  -                 31,822,475.80   
    Total -                 31,906,716.90  -                 32,796,175.75   

Distributed dividend payable to subsidiary

Subsidiary -                 -                 18,799,971.80   -                 
Other current liabilities

Subsidiary -                 -                 -                 2,446.72          

OTHER MATTERS
1. As  at  December 31,  2012  and 2011,  the Company  has  guaranteed  its subsidiary's  liabilities  for  the  amount

of Bath 891 million and Baht 716  million  respectively.
2. As  at  December 31,  2012  and 2011,  the subsidiary  has  guaranteed  the Company's  liabilities  for  the amount

of  Baht 531 million and Baht  481 million respectively. 

6. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Cash and cash equivalents consist of.-

Unit : Baht
Consolidated Separate 

2012 2011 2012 2011
Cash in hand 130,000.00       130,000.00      80,000.00        80,000.00        
Outstanding cheque - net 3,517,851.78    3,575,097.02    64,200.00        -                 
Deposits at banks -  savings 748,733.95       708,053.87      739,965.61       664,688.23       
                         -  current 1,308,290.22    1,762,227.23    1,302,928.19    1,755,014.81    

Total 5,704,875.95    6,175,378.12    2,187,093.80    2,499,703.04    
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7. TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE

Trade accounts and other  receivable consist of.-
Unit : Baht

Consolidated Separate 
2012 2011 2012 2011

Note receivables 1,729,707.43    454,340.73      - -                 
Trade accounts receivable - other companies 182,227,991.54 213,310,503.81 82,019,052.85   121,871,500.64 
Trade accounts receivable - related companies - 173,686.15      2,674,890.10    491,054.93       

Total 183,957,698.97 213,938,530.69 84,693,942.95   122,362,555.57 
Less allowances for doubtful accounts (4,036,659.40) (4,281,461.40) (3,874,290.46) (4,119,092.46)

Trad accounts and note receivables - net 179,921,039.57 209,657,069.29 80,819,652.49   118,243,463.11 
Prepaid expense 1,721,649.02    1,953,583.56    788,190.46       1,155,821.92    
Receivable from the Revenue Department 26,431,817.06   3,271,287.91    55,207.68        1,988,995.13    
Other receivable 367,700.15       764,683.54      -                 450.00            
Advance payment 1,911,693.94    1,736,047.48    520,120.75       650,004.41       

Total 210,353,899.74 217,382,671.78 82,183,171.38   122,038,734.57 

Outstanding balance of trade account receivables aged by number of days are as follows:
Unit : Baht

Consolidated Separate 
2012 2011 2012 2011

Accounts receivable not yet due 153,591,802.91 180,528,676.40 66,783,119.94   103,667,411.22 
Accounts receivable over due

Under or equal to 3 months 24,240,623.04   28,550,458.98  13,603,869.94   14,576,051.89   
Over 3 months to 6 months 432,732.61       -                 432,732.61       -                 
Over 6 months to 12 months -                 -                 -                 -                 
Over 12 months 3,962,832.98    4,405,054.58    3,874,220.46    4,119,092.46    
     Total 182,227,991.54 213,484,189.96 84,693,942.95   122,362,555.57 

Less allowances for doubtful accounts (4,036,659.40) (4,281,461.40) (3,874,290.46) (4,119,092.46)
Trade accounts receivable - net 178,191,332.14 209,202,728.56 80,819,652.49   118,243,463.11 

Allowance for doubtful accounts consist of :- 
Unit : Baht

Consolidated Separate 
2012 2011 2012 2011

Beginning balance for the year 4,281,461.40    4,643,040.93    4,119,092.46    4,270,482.46    
Add Increase during year - -                 - -                 
Less Recovery of doubtful accounts (244,802.00) (361,579.53) (244,802.00) (151,390.00)
Ending balance for the year 4,036,659.40    4,281,461.40    3,874,290.46    4,119,092.46    
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8. INVENTORIES

Inventories consist of.- Unit : Baht
Consolidated Separate 

2012 2011 2012 2011
Finished goods 11,554,925.07   12,762,397.62   5,347,628.87    4,185,839.61    
Work in process 25,673,670.08   32,497,286.83   3,013,909.12    4,018,245.22    
Raw materials 140,368,351.38 126,789,435.58 59,260,129.29  52,651,397.53   
Supplies and packing materials 4,505,510.35    3,920,141.64    2,985,399.56    2,323,097.11    
Spare parts 4,197,623.95    4,291,736.49    3,787,793.50    3,602,616.62    
Goods in transit 10,743,049.70   3,391,865.01    9,080,893.27    2,386,268.64    

Total 197,043,130.53 183,652,863.17 83,475,753.61  69,167,464.73   

9. NON - CURRENT ASSETS HELD FOR SALE

Non - current  assets  held  for sale's - net book value consist of.-
Unit : Baht

Consolidated Separate 
2012 2011 2012 2011

Land 80,130,984.51   -                 -                 -                 
Land improvement - net 374,159.26       -                 -                 -                 
Buildings - net 58,394,450.94   -                 -                 -                 
Electric  system - net 15.00              -                 -                 -                 

Total 138,899,609.71 -                 -                 -                 

The subsidiary has relocated its office and factory to a new address in Sinsakhon Printing City Industrial Estate. The subsidiary
was in the process of disposal of land and buildings in its old location ( See Note 13 to the financial statements ).

10. INVESTMENT IN SUBSIDIARY

Investment in subsidiary is as follows.-

2012 2011 2012 2011 December 31, 2012 December 31, 2011

  Subsidiary 

Sahakit Packaging

   Company Limited 400,000,000.00 100 99.99 300,100,399.40     300,099,999.40     -                     11,999,971.50       
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11. LONG - TERM LOANS TO SUBSIDIARY

Long - term loans to subsidiary are as follows:-

Separate 

2012 2011 2012 2011
Beginning balance for the year -                 -                 210,250,500.00  339,753,000.00  
Add Increase loan during the  year -                 -                 21,200,000.00   204,750,500.00  
        Total -                 -                 231,450,500.00  544,503,500.00  
Less Received during the  year -                 -                 (41,500,000.00) (334,253,000.00)
Ending balance for the  year -                 -                 189,950,500.00  210,250,500.00  

The Company  had granted unsecured long - term loans to its subsidiary in respect of promissory notes due within 5 years 

bearing interest  at the rate of  MOR + 0.5% per annum. 

12. LONG - TERM LOANS TO EMPLOYEES

Loans to employees are as follows:

Separate 

2012 2011 2012 2011
Beginning balance for the year 4,755,339.84    4,295,460.97    962,978.75       2,015,075.99     
Add Increase during the year 3,586,000.00    3,975,446.57    894,000.00       663,445.75       
        Total 8,341,339.84    8,270,907.54    1,856,978.75     2,678,521.74     
Less Received during the year (3,324,715.55)   (3,515,567.70)   (922,012.46)      (1,715,542.99)    
Ending balance for the year 5,016,624.29    4,755,339.84    934,966.29       962,978.75       
Less Current portion of long - term loan

   to employees (2,944,318.79)   (2,235,500.24)   (538,481.12)      (689,752.66)      
Ending balance for the year - net 2,072,305.50    2,519,839.60    3,188,430.21     273,226.09       

The Company and its subsidiary have  granted loans to employees in respect of  loan  agreements. The  loans were  charged

with interest at MLR+1.5% personally guaranteed by another employee.
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

Property, plant and equipment consist of:-
Unit : Baht

Consolidated
Land and land Buildings Electric Wastewater Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets Total
improvement system  treatment system equipment equipment office equipment in progress

Cost:-

As at January  1, 2012 300,096,695.36 312,098,892.60  11,568,202.31  -                 551,854,493.63 12,225,743.74   13,686,374.76   4,379,338.98  100,986,379.04   1,306,896,120.42  
Purchase during the year -                 65,000.00         413,500.00      311,037.50      9,724,047.24    3,346,616.35    3,076,098.17    275,658.95     490,370,228.54   507,582,186.75    
Transferred in (out) -                 285,982,356.49  59,091,635.59  5,528,842.93    104,425,128.02 487,750.00       44,877,047.00   -               (500,392,760.03)  -                    
Transferred  to -                    

non - current  assets  held  for sale (80,711,304.96)  (172,013,600.40) (8,013,202.31)  -                 -                 -                 -                 -               -                   (260,738,107.67)   
Disposal during the year -                 -                  -                -                 (14,107,857.14)  (27,463.18)        (119,802.28)      -               -                   (14,255,122.60)     
As at December 31, 2012 219,385,390.40 426,132,648.69  63,060,135.59  5,839,880.43    651,895,811.75 16,032,646.91   61,519,717.65   4,654,997.93  90,963,847.55    1,539,485,076.90  

Accumulated depreciation

As at January  1, 2012 582,971.53       216,986,082.31  10,729,304.85  -                 278,612,580.39 10,776,565.90   11,802,546.08   4,456,449.73  -                   533,946,500.79    
Depreciation for the year 35,798.06        14,964,875.80    1,685,548.83   328,884.01      30,570,571.06   870,976.06       2,065,539.39    198,534.20     -                   50,720,727.41      
Transferred  to -                    

non - current  assets  held  for sale (206,161.19)      (113,619,149.46) (8,013,187.31)  -                 -                 -                 -                 -               -                   (121,838,497.96)   
Depreciation - disposals -                 -                  -                -                 (9,631,558.99)    (27,462.18)        (116,890.54)      -               -                   (9,775,911.71)      
As at December 31, 2012 412,608.40       118,331,808.65  4,401,666.37   328,884.01      299,551,592.46 11,620,079.78   13,751,194.93   4,654,983.93  -                   453,052,818.53    

Provision for impairment

As at January  1, 2012 -                 -                  -                -                 -                 -                 -                 -               -                   -                    
Impairment loss on assets -                 -                  -                -                 (19,153,501.48)  -                 -                 -               -                   (19,153,501.48)     
As at December 31, 2012 -                 -                  -                -                 (19,153,501.48)  -                 -                 -               -                   (19,153,501.48)     

Net Book Value
As at January  1, 2012 299,513,723.83 95,112,810.29    838,897.46      -                 273,241,913.24 1,449,177.84    1,883,828.68    77,110.75      100,986,379.04   772,949,619.63    
As at December 31, 2012 218,972,782.00 307,800,840.04  58,658,469.22  5,510,996.42    333,190,717.81 4,412,567.13    47,768,522.72   14.00            90,963,847.55    1,067,278,756.89  

Depreciation for the year end December 31, 2012 consist of :

Cost of sales 48,716,659.13      
Administrative expenses 2,004,068.28       
Total 50,720,727.41      
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Cont.)

Property, plant and equipment consist of:-
Unit : Baht

Consolidated
Land and land Buildings Electric Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets Total
improvement system equipment equipment office equipment in progress

Cost:-

As at January  1, 2011 111,302,695.36    312,093,285.12    11,568,202.31      550,435,020.94   11,864,979.97     12,794,727.48      5,439,338.98       1,203,283.00       1,016,701,533.16 
Purchase during the year 188,794,000.00    5,607.48             -                    6,055,158.59       366,767.51         1,070,182.15        -                   148,532,937.26   344,824,652.99    
Transferred in (out) -                    -                    -                    48,699,465.08     -                   50,376.14            -                   (48,749,841.22)    -                    
Disposal during the year -                    -                    -                    (53,335,150.98)    (6,003.74)           (228,911.01)         (1,060,000.00)      -                   (54,630,065.73)     
As at December 31, 2011 300,096,695.36    312,098,892.60    11,568,202.31      551,854,493.63   12,225,743.74     13,686,374.76      4,379,338.98       100,986,379.04   1,306,896,120.42 

Accumulated depreciation

As at January  1, 2011 540,426.61          204,993,410.73    10,636,095.69      287,465,004.38   10,040,499.51     11,251,686.47      4,563,213.41       -                   529,490,336.80    
Depreciation for the year 42,544.92           11,992,671.58      93,209.16            30,082,958.53     742,068.13         766,772.19          719,904.89         -                   44,440,129.40     
Depreciation - disposals -                    -                    -                    (38,935,382.52)    (6,001.74)           (215,912.58)         (826,668.57)        -                   (39,983,965.41)     
As at December 31, 2011 582,971.53          216,986,082.31    10,729,304.85      278,612,580.39   10,776,565.90     11,802,546.08      4,456,449.73       -                   533,946,500.79    

Net Book Value
As at January  1, 2011 110,762,268.75    107,099,874.39    932,106.62          262,970,016.56   1,824,480.46       1,543,041.01        876,125.57         1,203,283.00       487,211,196.36    
As at December 31, 2011 299,513,723.83    95,112,810.29      838,897.46          273,241,913.24   1,449,177.84       1,883,828.68        77,110.75           100,986,379.04   772,949,619.63    

Depreciation for the year end December 31, 2011 consist of :

Cost of sales 42,639,950.33     
Administrative expenses 1,800,179.07       

Total 44,440,129.40     
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Cont.)
Property, plant and equipment consist of:-

Land and land Buildings Electric Wastewater Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets Total
improvement system  treatment system equipment equipment office equipment in progress

Cost:-

As at January  1, 2012 30,591,390.40    140,085,292.20  3,555,000.00     -                   232,616,236.35  3,813,561.59     4,953,972.21     3,753,096.45    48,310,984.45   467,679,533.65 
Purchase during the year -                  65,000.00          -                  131,037.50         4,950,928.52      180,387.35        177,375.56        -                 14,775,720.27   20,280,449.20   
Transferred in (out) -                  -                  -                  3,728,842.93      59,357,861.79    -                  -                  -                 (63,086,704.72)  -                 
Disposal during the year -                  -                  -                  -                   (5,685,977.14)     (27,463.18)        (117,194.80)       -                 -                 (5,830,635.12)    
As at December 31, 2012 30,591,390.40    140,150,292.20  3,555,000.00     3,859,880.43      291,239,049.52  3,966,485.76     5,014,152.97     3,753,096.45    -                 482,129,347.73 

Accumulated depreciation

As at January  1, 2012 405,826.39        111,399,165.99  2,716,117.54     -                   154,031,964.35  3,306,275.19     3,781,060.83     3,554,557.25    -                 279,194,967.54 
Depreciation for the year 6,782.01           3,328,481.49      93,209.16         232,195.49         12,743,778.61    188,937.84        437,961.23        198,534.20       -                 17,229,880.03   
Depreciation - disposals -                  -                  -                  -                   (2,123,017.42)     (27,462.18)        (114,284.06)       -                 -                 (2,264,763.66)    
As at December 31, 2012 412,608.40        114,727,647.48  2,809,326.70     232,195.49         164,652,725.54  3,467,750.85     4,104,738.00     3,753,091.45    -                 294,160,083.91 

Net Book Value
As at January  1, 2012 30,185,564.01    28,686,126.21    838,882.46        -                   78,584,272.00    507,286.40        1,172,911.38     198,539.20       48,310,984.45   188,484,566.11 
As at December 31, 2012 30,178,782.00    25,422,644.72    745,673.30        3,627,684.94      126,586,323.98  498,734.91        909,414.97        5.00                -                 187,969,263.82 

Depreciation for the year end December 31, 2012 consist of :

Cost of sales 16,319,246.30   
Administrative expenses 910,633.73       

Total 17,229,880.03   
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Cont.)
Property, plant and equipment consist of:-

Land and land Buildings Electric Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets Total
improvement system equipment equipment office equipment in progress

Cost:-

As at January  1, 2011 30,591,390.40     140,079,684.72    3,555,000.00      225,761,883.29    3,691,124.82      4,572,167.12       4,163,096.45       -                  412,414,346.80    
Purchase during the year -                   5,607.48             -                   3,180,583.59       128,440.51        517,103.36         -                    95,857,542.67    99,689,277.61      
Transferred in (out) -                   -                    -                   47,496,182.08      -                   50,376.14           -                    (47,546,558.22)   -                     
Disposal during the year -                   -                    -                   (43,822,412.61)     (6,003.74)           (185,674.41)        (410,000.00)        -                  (44,424,090.76)     
As at December 31, 2011 30,591,390.40     140,085,292.20    3,555,000.00      232,616,236.35    3,813,561.59      4,953,972.21       3,753,096.45       48,310,984.45    467,679,533.65    

Accumulated depreciation

As at January  1, 2011 392,297.43         108,032,316.42    2,622,908.38      170,357,144.22    3,112,599.36      3,539,258.78       3,224,509.14       -                  291,281,033.73    
Depreciation for the year 13,528.96           3,366,849.57       93,209.16          13,337,652.94      199,677.57        427,445.86         657,374.14         -                  18,095,738.20      
Depreciation - disposals -                   -                    -                   (29,662,832.81)     (6,001.74)           (185,643.81)        (327,326.03)        -                  (30,181,804.39)     
As at December 31, 2011 405,826.39         111,399,165.99    2,716,117.54      154,031,964.35    3,306,275.19      3,781,060.83       3,554,557.25       -                  279,194,967.54    

Net Book Value
As at January  1, 2011 30,199,092.97     32,047,368.30     932,091.62        55,404,739.07      578,525.46        1,032,908.34       938,587.31         -                  121,133,313.07    
As at December 31, 2011 30,185,564.01     28,686,126.21     838,882.46        78,584,272.00      507,286.40        1,172,911.38       198,539.20         48,310,984.45    188,484,566.11    

Depreciation for the year end December 31, 2011 consist of :

Cost of sales 16,740,601.08      
Administrative expenses 1,355,137.12        

Total 18,095,738.20      
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13.1 In the year 2012 and 2011, the Company and its subsidiary had acquired land, building and equipment by cash payment 
amounting to  Baht 506.70  million  and  Baht  305.88 million respectively . 

13.2 As  at  December 31, 2012 and 2011,  the subsidiary  capitalized  borrowing cost  to its assets in progress amounting  to 
Baht  7.04  million  and  Baht  0.13 million,  respectively.

13.3 As at December 31, 2012 and 2011, the Company and its subsidiary had mortgaged its certain land and building at cost 
value of  Baht  1,537.50  million and Baht  1,350.01  million  respectively   and net  book  value of Baht 1,028.16 million  and Baht 
835.35 million  respectively  for  the consolidated  financial statements  (cost value of Baht 459.03 million  and Baht 400.41 million 
respectively  and net book value of  Baht 136.73 million  and Baht 72.30 million respectively for  the separate financial statements) 
with commercial banks as collaterals for their loans as described in Notes 15 and 17 to the financial statements.

13.4 In 2012, the  subsidiary had 14 non - utilized  machines at  net  book value of  Baht  20.89 million  and at  recoverable 
amount of Baht 1.74 million.   The subsidiary provided impairment loss on machinery by the difference between the net book value 
and the recoverable amount.

14. INVESTMENT PROPERTY - NET
Investment property are as follows:

Unit : Baht
Consolidated Separate 

2012 2011 2012 2011
Investment property  - cost 17,475,660.00     17,475,660.00      -                   -                 
Less Provision for impairment of assets (3,176,910.00) (6,036,660.00) -                   -                 
Add Provision for impairment of assets (recovery) -                   2,859,750.00 -                   -                 

Total 14,298,750.00     14,298,750.00      -                   -                 

During the year 2011,  the subsidiary had revalued its land by an independent appraiser approved by the Securities and 
Exchange Commission (SEC) using  comparative  market  price  whice  shown  in  the appraisal report dated September 22, 2011  
that  the  land  price has  increased from   the previous  appraised value in 2007  amounting to  Baht 2.86 million.  The subsidiary, 
therefore, reversed the provision for impairment loss on assets by the abovementioned amount.

15. BANK OVERDRAFTS AND SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
Bank overdrafts and short - term loans from financial institutions are as follows :-

Unit : Baht
Interest rate Consolidated Separate 

(% p.a.) 2012 2011 2012 2011
Outstanding cheque - net -                   2,081,936.82       -                   2,081,936.82    
Bank overdrafts MOR, MOR+0.5,

MOR-0.25 57,865,647.69     3,816,733.26       16,027,427.95    291,916.13       

Loans from banks MOR-1, MLR-1, 

MRL-0.75,

- Promissory notes Money market rate 194,000,000.00   131,000,000.00    35,000,000.00    41,500,000.00   

MLR-1, MLR-1.75,

- Trust receipts 102,626,751.74   152,731,138.71    51,623,745.53    134,187,354.18 
Total 354,492,399.43   289,629,808.79    102,651,173.48   178,061,207.13 
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The Company  and its subsidiary  were granted loans from 2 commercial banks  by issuing promissory notes due within 3 months.
The above credit  facilities  were secured by the mortgage of the  Company's and  its  subsidiary's  land,  building and machinery,

and inter - guaranteed by the Company and its subsidiary.

16. TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE 

Trade  accounts  and other payable are as follows :-
Unit : Baht

Consolidated Separate 
2012 2011 2012 2011

Trade account payable - other companies
-  Domestic 26,120,002.56     20,741,352.65      8,665,093.20      7,553,047.91    
-  Foreign 14,938,962.68     1,427,724.53       14,809,697.18    1,427,724.53    

   Total trade account payable other companies 41,058,965.24     22,169,077.18      23,474,790.38    8,980,772.44    
Trade account payable - related companies -                   31,906,716.90      -                   32,796,175.75   
Other payable 3,390,963.97      2,710,345.65       2,879,220.17      2,381,559.37    
Accrued expenses 10,600,371.37     11,752,129.08      2,545,040.94      5,868,953.04    
Retention for construction of new factory -                   2,043,478.75       -                   -                 
Advance receipts 1,167,587.73      301,052.15          30,015.73          301,052.15       

Total 56,217,888.31     70,882,799.71      28,929,067.22    50,328,512.75   

17. LONG - TERM LOANS
The subsidiary had long - term are as follows :-

Unit : Baht
Consolidated Separate 

2012 2011 2012 2011

Loans from banks 30,000,000.00     -                    -                   -                 
Add Increased during the year 489,169,542.56   30,000,000.00      74,356,980.00    -                 
Less Repayments during the year (17,990,000.00)    -                    (17,990,000.00) -                 
Long - term loans 501,179,542.56   30,000,000.00      56,366,980.00    -                 
Less Current portion due within one year (40,020,900.00)    -                    (32,230,000.00) -                 

   Net 461,158,642.56   30,000,000.00      24,136,980.00    -                 
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The Company

In 2012,  the Company  was  granted  long - term  loans  from a financial institution. The details of loans and conditions are as 
follows :

Interest Rate Final  Payment Collaterals

Credit line of For purchase of MLR -1 within December 2014 Imported machinery 

Baht 45 million. machinery and guaranteed by

 the subsidiary

Credit line of For purchase of MLR -1 within June 2015 Imported machinery 

Baht 35 million. machinery and guaranteed by

the subsidiary

Credit line of For purchase of MLR -1.5 within June 2015 Land , machinery 

Baht 5 million. machinery and guaranteed by 

 the subsidiary

The Subsidiary
The subsidiary was granted long - term loans from two financial institutions. The details of loans and conditions are as follows :

Interest Rate Final  Payment Collaterals

Credit line of For payment of MLR - 1.5 84 Installments with  repay the principal within October 2020 Land and building,

Baht 360 million. factory construction of the 25 month from in first withdrawal machinery and

and utility system 1 - 18 payment Baht 2.50 million each.  guaranteed by 

19 - 30 payment Baht 3.00 million each. parent company

31 - 42 payment Baht 3.50 million each.

43 - 54  payment Baht 4.20 million each.

55 - 66 payment Baht 5.20 million each.

67 - 78 payment Baht 6.20 million each.

79 - 83 payment Baht 8.30 million each.

84 pay the entire remaining amount.

Credit line of For purchase of MLR - 1 72 Installments with  repay the principal within September Land and building,

Baht 90 million. machinery of the 13 month from in first withdrawal 2018 machinery and

1 - 59 payment Baht 1.50 million each.   guaranteed by 

60 pay the entire remaining amount. parent company

Credit line of For purchase of MLR - 1.75 within January 2017 Machinery and

Baht 84 million. machinery  guaranteed by 

parent company
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Quarterly installment of Baht 3.75 million

Quarterly installment of Baht 2.95 million
  commencing from September 2012

Quarterly installment of Baht 0.42 million
  commencing from September 2012

Credit line

Credit line

  commencing from March 2012

Quarterly installment of Baht 4.20 million
  commencing from March 2013

Objective Term of Repayment

Objective
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18. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS
The Company  and  its subsidiary adopted  TAS  19  Employee  Benefits which  effect  from  January 1, 2011.  The Company  

and its subsidiary opted  to recognise  the transitional obligation as  at January 1, 2011 through profit or loss on a straight-line basis  
over  five  years commencing from January 1, 2011. Movements during the year on the provision  for  the unrecognized transitional
obligation were as follows:

2012 2011 2012 2011
  Unrecognized transitional obligation 

as at January 1, 14,624,409.00     18,280,510.00    5,496,480.00     6,870,600.00      
   Recognized through profit or loss 

for the year (3,431,698.98) (3,656,101.00) (1,236,187.03) (1,374,120.00)
   Unrecognized transitional obligation 

as at December 31, 11,192,710.02     14,624,409.00    4,260,292.97     5,496,480.00      

Employee benefit as stated in the statement of financial position as follows :

2012 2011 2012 2011
Present value of employee obligations 22,835,288.93     20,372,242.00    8,474,836.08     8,031,207.00      
Unrecognized transitional obligation (11,192,710.02) (14,624,409.00) (4,260,292.97) (5,496,480.00)
Obligation in the statement of financial

position 11,642,578.91     5,747,833.00     4,214,543.11     2,534,727.00      
Less Current portion of  employee 

     benefit obligation (1,238,121.80) (452,237.40) -                  -                   
Employee benefit obligation 10,404,457.11     5,295,595.60     4,214,543.11     2,534,727.00      

Long - term employee benefit expenses included in the profit or loss are as follows:

2012 2011 2012 2011
Past service cost 3,431,698.98       3,656,101.00     1,236,187.03     1,374,120.00      
Current service cost 3,486,382.83       2,683,542.00     1,229,735.33     1,160,607.00      
   Total 6,918,081.81       6,339,643.00     2,465,922.36     2,534,727.00      

The expense is recognized in the following line items in the profit or loss:

2012 2011 2012 2011
Profit or loss

Cost of goods sold 4,814,104.16       4,482,039.39     1,634,130.11     1,558,078.39      
Selling expense 866,482.40         430,666.41        89,252.40         86,542.41          
Administrative expense 1,237,495.25       1,426,937.20     742,539.85       890,106.20        
   Total 6,918,081.81       6,339,643.00     2,465,922.36     2,534,727.00      

Page 30 of 37

Unit : Baht

Consolidated Separate 

Unit : Baht

Consolidated Separate 

For the years ended December 31,

For the years ended December 31,

Unit : Baht
Consolidated Separate 

Unit : Baht
Consolidated Separate 



NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS (Cont.)

Principal actuarial assumptions at the reporting date are as follows :

Consolidated Separate 
Discounted rate 4.0263% - 4.25% 4.25%
Salary increase rate 5% - 6% 5%

* Employee turnover rate 0% - 36% 0% - 23%
** Mortality rate TMO1997 TMO1997

* Upon the length of service 

** Reference from TMO1997: Thai Mortality Ordinary Table 1997

19. DIVIDENT PAYMENT
The Company

At the  Annual General Shareholders' Meeting of  2012 No.1/2012 held on April 2, 2012, it was approved to pay the interim 
dividend from  net profit  from the operation from January to June 2011 at Baht 0.15 per share amounting to Baht 45 million of which 
was paid on September 14, 2011 and approved to pay  additional dividend from net  profit from the operation from July to December
2011 at Baht 0.085 per share amounting to Baht 25.50 million of which set to be  paid on April 26, 2012.

At  the  Board  of  Directors' meeting  No.8/2012  on  August 14, 2012, it  was approved to pay interim dividend from net 
profit from the Company's operation  from January to June 2012 at  Baht 0.17 per share, amounting to Baht 51 million which set to 
be paid September 12, 2012.

The subsidiary
At the Board of Directors' meeting No.6/2012 held on June 30, 2012, it was approved to pay interim dividend from net profit

from the  operation  from  January  to June 2012  at  Baht 4.70 per share, amounting to Baht 18.80 million  which  set to be  paid on
August 15, 2012.   However, at  the  end of  the year, the subsidiary  generated  net loss for the year 2012 amounting to Baht 24.12 
million.  The subsidiary, therefore had  to request its shareholders to return  the distributed dividend because under the Commercial 
Code, the Company  shall not pay interim  dividend in excess  of its profit. The subsidiary was in the process of calling for return of 
dividend from its shareholders. The Company was set to return the dividend to the subsidiary on February 27, 2012.

20. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses classified by nature consist of.-

2012 2011 2012 2011
Changes in inventories of finished goods 

  and work in process 8,031,089.30       (2,225,662.02)    (157,453.16)      303,844.01
Work performed by the entity and capitalized -                   (2,004,625.00)    -                  -                   
Raw materials and consumables used 727,556,700.84   565,664,307.28  346,152,927.34  307,977,663.81
Employee expenses 142,467,354.51   120,740,454.78  59,182,020.62   48,901,530.85
Depreciation and amortization 50,720,727.41     44,440,129.40    17,229,880.03   18,095,738.20
Impairment loss on asset 19,153,501.48     -                  -                  -                   
Printing expenses 95,678,156.06     124,937,411.19  94,678,156.06   124,937,411.19
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21. INCOME TAX

On October 11, 2011, the  cabinet has approved  the  change in  corporate  income  tax  rate to be 23% of net profit for the
accounting  period  commencing  on or  after January 1, 2012  and  20% of  net profit for two  following  periods commencing on
or after January 1, 2013.

22. PROVIDENT FUND
The Company, the subsidiary companies and their employees have jointly established a  provident fund in  accordance  with 

the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987).  The Company,  the subsidiary companies and their employees contributed to the fund
monthly at  the  rate  of 3 - 5  percent  of  their  basic salary.  The  fund, managed  by  Krung  Thai Asset Management Pcl, will 
be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules.    For the years  ended December 31, 2012 and 2011,   
the Company and its subsidiary contributed to the fund amounting to Baht 2.69 million and Baht 2.62 million respectively. 

23. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
Segment information is presented in respect of the Company  and  its subsidiaries business  segments. The primary format,

business segments, is based on the Group’s management and internal reporting structure.
Business segments :

Segment 1 : Production of packaging

Segment 2 : Printing
Segment 3 : Sales of raw materials

Management considers that the Company and its subsidiary operate in a single geographic area, namely in Thailand, and have, 
therefore, only one major geographic segment.

Revenue and results based on business segment in the consolidated financial statements were as follows:

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Elimination Total

Sales income 1,103,226       106,457           14,625            (18,863)           1,205,445        

Operating profit 61,050            
Un allocated income - net 28,101            
Interest income 443                
Impairment loss on asset (19,153)           
Finance cost (24,176)           
Income tax (14,964)           
Income of non - controlling interest
Net profits attributable -                 
     shareholders of the parent 31,301            

Property, plant and equipment - net
     As at December 31, 2012

Un allocated 1,067,279        

Total assets as at December 31, 2012 1,638,728        
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Segment 1 Segment 2 Segment 3 Elimination Total

Sales income 962,004         139,637           91,148            (92,214)           1,100,575        

Operating profit 88,001            
Un allocated income - net 21,774            
Interest income 438                
Finance cost (6,132)             
Income tax (30,351)           
Income of non - controlling interest
Net profits attributable -                 
     shareholders of the parent 73,730            

Property, plant and equipment - net
     As at December 31, 2011

Un allocated 772,950           

Total assets as at December 31, 2011 1,201,566        

24. FINANCIAL INSTRUMENT

The Company  and  its  subsidiary  complied  with the Thai  Accounting Standard No. 107  "Presentations and  Disclosure of
Financial Instruments" as a guidance to disclose about the financial instruments as follows:-

24.1 Accounting  policies
The  related accounting  policies are  disclosed in  Note 4.16 to the financial statements.

24.2 Financial risk management
The  Company and  its subsidiary  are  exposed  to  normal  business  risks  from changes in market interest rates

and  currency  exchange  rates and  from  non-performance  of contractual  obligations  by  counterparties.   The  Company  and
subsidiary did not speculate or engage in the trading of any derivative financial instrument.

24.3 Credit risk
The Company and subsidiary are exposed to credit risk from non performance of contractual obligations by counter

parties resulting in a financial loss to the Company and its subsidiaries.  To prevent the risk, the Company and its subsidiary have
credits control and regularly review debtors’ financial status.        The Company and its subsidiary do not expect significant losses 
from non performance contractual obligation as their customers are diverse. 

24.4 Interest rate risk
The  Company  and its subsidiary’  exposure to  interest rate  risk  relates  primarily to its  deposits  with  financial

institutions, bank overdrafts and short-terms and long-term loans charged  with  interest and  financial lease.        However, since
interest rates  of the  majority  of  these  financial  assets and  liabilities vary according to market rates or are fixed and closed to
market rates, the Company  and  its subsidiaries management  deemed their  interest  risk at low level.      The Company and its 
subsidiary thus do not use derivative financial instruments to hedge such risk.
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The Company and its subsidiary had interest rate risk as  follows:

Floating Non- Interest
within 1 - 5 Over interest interest  rate
1 year years 5 years rate bearing (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents -       -     -       749          4,956      5,705       0.125 - 0.75

Trade accounts and 
   other  receivable - net -       -     -       -           210,354 210,354    -

Long - term loans to employees -       -     -       5,017        -         5,017       MLR+1.5

Financial liabilities
MOR, MOR+0.5, MOR-0.25,

Bank overdraft and short - term loans MOR-1, MLR-0.75, MLR-1.5,

   from financial institutions -       -     -       354,492 -         354,492     MLR-1.75, Money market rate

Trade accounts and other payable -       -     -       -           56,218    56,218     -
Asset payable -       -     -       -           879        879         -
Long - term loans -       -     -       501,179    -         501,179    MLR-1, MLR - 1.5, MLR-1.75

Floating Non- Interest
within 1 - 5 Over interest interest  rate
1 year years 5 years rate bearing (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents -       -     -       708          5,467      6,175       0.25

Temporary investment -       -     -       72            -         72           
Trade accounts and 
   other  receivable - net -       -     -       -           217,383 217,383    -

Long - term loans to employees -       -     -       4,755        -         4,755       MLR+1.5

Financial liabilities

Bank overdraft and short - term loans MOR, MOR+0.5, MLR-1

   from financial institutions -       -     -       289,630 -         289,630    2.67, Money market rate

Trade accounts and other payable -       -     -       -           70,883    70,883     -
Asset payable -       -     -       -           38,892    38,892     -
Long - term loans -       -     -       30,000      -         30,000      MLR - 1.5
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Floating Non- Interest
within 1 - 5 Over interest interest  rate
1 year years 5 years rate bearing (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents -       -     -       740          1,447      2,187       0.125 - 0.62

Trade accounts and 
   other  receivable - net -       -     -       -           82,183    82,183     -
Long - term loans to subsidiary -       -     -       189,950    -         189,950    MOR+0.5

Long - term loans to employees -       -     -       935          -         935         MLR+1.5

Financial liabilities

Bank overdraft and short - term loans MOR, MOR-0.25, MOR -1, 

   from financial institutions -       -     -       102,651    -         102,651    MLR-1, MLR-1.5

Trade accounts and other payable -       -     -       -           28,929    28,929     -
Long - term loans -       -     -       56,367      -         56,367     MLR-1, MLR-1.5

Floating Non- Interest
within 1 - 5 Over interest interest  rate
1 year years 5 years rate bearing (% p.a.)

Financial assets

Cash and cash equivalents -       -     -       665          1,835      2,500       0.25

Temporary investment -       -     -       72            -         72           
Trade accounts and 
   other  receivable - net -       -     -       -           122,039   122,039    -

Long - term loans to subsidiary -       -     -       210,251    -         210,251    MOR+0.5

Long - term loans to employees -       -     -       963          -         963         MLR+1.5

Financial liabilities

Bank overdraft and short - term loans MOR , MOR -1, MOR-0.25, 

   from financial institutions -       -     -       178,061    -         178,061    MLR-1, MLR-0.5

Trade accounts and other payable -       -     -       -           50,328    50,328     -
Long - term loans -       -     -       -           5,388      5,388       -
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24.5 Currency risk
The  Company and  subsidiary  had significant  foreign assets  and liabilities which were  not hedge  foreign exchange

risk.    However, the Company and  its subsidiary’ management believe that they will not against have any significant impact on the 
Company and its subsidiary’ financial statements.

24.5.1  The Company and subsidiary had not significant assets and liabilities which were not hedged foreign exchange 
risk as follows:-

2012 2011 2012 2011
Liabilities

     Us Dollars 3,348,777.77   2,531,982.29    1,803,641.43  1,946,313.78     
     Euro 72,000.00       760,000.00       -               760,000.00       

     Yen -                100,000,000.00 -               100,000,000.00  

24.5.2  The Company and subsidiaries had significant assets and liabilities which were not hedged against foreign 
exchange risk as follows:-

2012 2011 2012 2011
Liabilities

     Us Dollars -                159,874.26       -               159,874.26       

24.6 Liquidity risk
Liquidity  risk  is the risk that the  Company  and  its subsidiary will  be unable to liquidate its  financial assets  and/or

procure sufficient funds to discharge its obligations in a timely manner, resulting in the incurrence of a financial loss. The Company
has a policy to  maintain  liquidity  risk which may occur.       The Company and its subsidiary has sufficient credit lines to fund its 
operations that are provided by many commercial banks. This mitigates the risk.

24.7 Fair value of financial instruments
A fair value is the amount for  which an  asset can be  exchanged or a liability settled between knowledgeable, willing 

parties in an arm’s length transaction.  
Methodology of fair value measurement depends upon characteristics of the financial instruments.    For the financial

instruments which are regarded as trade in an active market, fair value has been determined by the latest quoted market price.  If
however the appropriate quoted market price cannot be determined, the fair value is determined using an appropriate  appropriate
valuation technique.

Since the  majority of  the Company and  subsidiary’ financial assets  and  liabilities  are long-term  in  nature or bear
floating interest rates, their fair value is  not expected  to be  materially  different  from  the  amount s presented in the statements 
of financial position.
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25. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
25.1 As at December 31, 2012 , the Company was in possession of  commitment  from  the machine installment contract 

amounted of Baht 3.45 million.
25.2 At end of the periods, the company and its subsidiary had outstanding commitments with banks are as follows :

Baht US$ Baht US$ EUR
- Letters of credit
     - the Compary -                 325,173.56     -                 354,288.41     95,000.00         
     - the subsidiary -                 116,031.30     -                 322,124.97     -                  
- Letters of guarantee 
     - the Compary 6,640,000.00     -                6,640,000.00    -               -                  
     - the subsidiary 10,651,270.00   -                8,825,520.00    -               -                  

26. CAPITAL MANAGEMENT
26.1 The primary objectives of the Company  and subsidiary’  capital  management  are to maintain their ability to continue

as a going concern and to maintain an appropriate capital structure.
26.2 As at December 31, 2012 and  2011, debt-to-equity  ratio  in the  consolidated  financial  statements was 1.37 : 1 and

0.63 : 1  respectively, and the separate financial statements was 0.38 : 1 and 0.41 : 1  respectively.

27. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

At the Board of Directors' meeting of the subsidiary No.1/2013  held on February  27, 2013, it was approved to the increase in  
its authorized share capital from  Baht 400 million to Baht 600 million by increase common  shares from 4 million shares to 6  million 
shares at Baht 100 each  to  offer to the  existing  shareholders. 

28. APPROVAL  OF  FINANCIAL  STATEMENT
These  financial  statements have been approved by the Company's Board of Directors on February 27, 2013.

Page 37 of 37

December 31, 2012 December 31, 2011



llH

=-l l*Fi lE
3 I tE,l---.#J

I

I

__J
* h,wrlg

Ia) e

i'3'*:
tlatl.
-lL0$3S
x€ r"rqt
$ e'g tr
-!t5.8j *-* 4

1*'E: 3n-
6pf*t = !tl,gdr-
HgE
EpgFr E .1.

d
aiJ

I
t)
I:*
€s(
*l
E!l

Fa
!)e

fr
Fi
a)
s
F.!r.tn
:$
&.
h

9rhrrl.
*'.:f\

tt hl*ru;

{S-
\.\l
\,s

s.sE/
o.- IllJUltltlllIl]Itlj

.:,..:iiiiiilii*Fj



RAMA II ROAD  ถนนพระรามที�สอง GO TO SAMUTSAKORN ไปสมทุรสาคร 

PATCHKASEM ROAD ถนนเพชรเกษม

EAKACHAI - BANGBON ROAD ถนนเอกชยั - บางบอน

SU
KS

AW
AD

 R
O

AD
 ถ

นน
สขุ

สว
สัด

ิ�

KA
N

JA
N

AP
H

IS
EK

 R
O

AD
 ถ

นน
กา

ญ
จน

าภิ
เษ

ก

W
AT

 P
H

AN
TA

I
วดั

พนั
ท้า

ยน
รส

งิห์

SUPALAI ORCHID PARK
หมูบ้่านศภุาลยั ออร์คดิปาร์ค

ASSUMPTION RAMA II SCHOOL
โรงเรียนอสัสมัชญั พระราม 2

WAT KHOKKHAM
วดัโคกขาม

WAT KHOKKHAM

SARIN CITY
หมูบ้่านสาริน

WAT BANRAI
วดับ้านไร่

OUTTER RING ROAD
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รอบนอก กรุงเทพฝั�งใต้

SINSAKORN PRINTING CITY
นิคมอุตสาหกรรมการพมิพ์และบรรจุภณัฑ์

บริษทั สหกจิบรรจุภณัฑ์ จาํกดั
SAHAKIJ PACKAKING CO.,LTD.

แผนที�บริษทั

30/32 หมู่ที�1 ตาํบลโคกขาม อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000
30/32 Moo 1 Khok kham, Muang, Samutsakhon 74000
Tel : +66 2 Fax : +66 2
Email :  Website :  www.sahakijpackaking.com
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บริษัท สหกจิบรรจุภณัฑ์ จาํกัด
SAHAKIJ PACKAKING CO.,LTD.
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