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2559 2558 เพิ่ม/(ลด) %
รายการ 2016 2015

สินทรัพยร์วม 1,230.58        1,260.30        (29.72)            (2.4%)
Total Assets
หน้ีสินรวม 760.02           753.65           6.37               0.8%
Total Liabilities
ส่วนของผูถื้อหุน้ 470.56           506.65           (36.09)            (7.1%)
Total Equity
รายไดจ้ากการขายและบริการ 893.73           940.69           (46.96)            (5.0%)
Sales/Service Income
ค่าใชจ่้ายด าเนินการ 906.06           951.67           (45.61)            (4.8%)
Operating Expenses
ภาษีเงินได ้ 1.65               2.29               (0.64)              (27.9%)
Income Tax
ก าไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (35.12)            (36.08)            0.96               (2.7%)
Net Profit from Normal Operation
ก ำไรสุทธิ (35.12)            (36.08)            0.96               (2.7%)
Net Profit
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (0.120)            (0.120)            -                 0.0%
Earning Per Share (Baht)
ปันผลต่อหุน้ (บาท)          0.019             0.028             (0.009)            (32.1%)
Dividend Per Share (Baht)
มูลค่าหุน้ (บาท) 1.57               1.69               (0.12)              (7.1%)
Book Value (Baht)

 
 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
Financial Highlights 2016

หน่วย : ล้านบาท/Unit : Million Baht
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อตัราส่วนทางเงนิที่ส าคัญของบริษทั

หน่วย 2559 2558 2557
2016 2015 2014

อตัราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เทา่ 0.91        1.04        0.99        
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick Ratio) เทา่ 0.52        0.67        0.62        
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (Account Receivable Turnover) ครัง้ 5.94        6.17        5.42        
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (Average Collection Period) วนั 61           59           67           
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (Inventory Turnover) ครัง้ 6             8             7             
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Inventory Turnover) วนั 61           48           54           
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (Account Payable Turnover) ครัง้ 11           11           11           
ระยะเวลาช าระหน้ี  (Payable Conversion Period) วนั 36           33           35           
Cash Cycle วนั 87           73           86           

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัราก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Margin) % 9.21        9.56        5.28        
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) % (3.41)       (2.61)       (3.57)       
อตัราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) % (3.93)       (3.84)       (9.42)       
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on Equity) % (7.46)       (7.12)       (16.38)     

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินการ (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(Return on Assets) % (2.85)       (2.86)       (6.60)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (Return on Non-Current Assets) % (3.84)       (3.78)       (8.95)       
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(Assets Turnover) ครัง้ 0.73        0.75        0.70        

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เทา่ 1.62        1.49        1.48        
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพยร์วม (Debt to Total Assets) เทา่ 0.62        0.60        0.60        
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio) เทา่ (0.36)       (0.30)       (1.64)       
อตัราการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout)  % 51.78      50.01      50.97      

รายการ
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2559 (%) 2558 (%)
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 14.44       15.22    
ถุงมือยาง 32.42       34.38    
อาหารและเคร่ืองด่ืม 24.22       23.29    
อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 11.63       12.05    
ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 2.00         1.33      
อ่ืนๆ 15.29       13.73    
รวม 100.00     100.00  

ยอดขายแบ่งตามประเภทสินค้า
SPACK

14.44% 

32.42% 

24.22% 

11.63% 

2.00% 15.29% 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
ถุงมือยาง 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 
ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 
อื่นๆ 

15.22% 

34.38% 
23.29% 

12.05% 

1.33% 13.73% 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  

ถุงมือยาง 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 

อาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง 

ผูผ้ลิตรายยอ่ย/ตวัแทนจ าหน่าย 

อื่นๆ 

2559 2558 
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ข้อมูลทัว่ไป 
 

ช่ือบริษัท  :  บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อ   :  SPACK 
เลขทะเบียนบริษัท :  0107537001161 
ประเภทธุรกจิ  :  ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกล่องบรรจุภณัฑ์จากกระดาษ  
สถานทีต่ั้ง  :  119 หมู่ 1 ถนนกาญจนวนิช ต.ท่าขา้ม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
      โทรศพัท ์0-7426-0602-9  โทรสาร  0-7426-0600-1, 0-7444-7128 
    
 

ส านักงานสาขา  :  30/32 หมู่ 1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  
   จ.สมุทรสาคร 74000   

      โทรศพัท ์ 0-3445-2136-8 โทรสาร 0-3445-2306 
    

เวบ็ไซด์        www.spack.co.th 
 
จ านวนนนักงานของบริษัท แลละบริษัทย่อยแแ(ณแวนัทีแ่แ31แแธันวาคมแแน.ศ.แ2559) 
   :  บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) 247 คน 
   :  บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั   259 คน 
 

ทุนจดทะเบียน  :  หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท 
ทุนช าระลล้ว  :  หุน้สามญั 300 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวม 300,000,000 บาท 
 

บุคคลอ้างองิ 
 

นายทะเบียนหลกัทรันย์ :  บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

   :  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
     เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก    แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

        โทรศพัท ์ 0-2009-9386 โทรสาร  0-2009-9991 เวบ็ไซด ์www.tsd.co.th 
 

ผู้สอบบัญชี  :  ส านกังานปีติเสวี 
        8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวภิาวดี 44 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
        เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  10900 
        โทรศพัท ์ 0-2941-3584-6 โทรสาร 0-2941-0658 เวบ็ไซด ์www.pitisevi.com 

http://www.tsd.co.th/
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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 Folding carton and 

        Corrugated container. 
 

Head Office    :  119 Moo 1 Karnjanavanich Road , 

        T.Takarm, A. Hatyai, Songkhla 90110, Thailand. 

        Tel  : 0-7426-0602-9   

   Fax : 0-7426-0600-1 , 0-7444-7128 

                  

Branch Office   :  30/32 Moo 1 Tambon Kokkam, Amphur Muang  

        Samutsakorn, Samutsakorn,Thailand. 

        Tel  : 0-3445-2136-8   Fax : 0-3445-2306 

     

Website       www.spack.co.th 
 

 

Total member of staffs (including Subsidiary Company) As of December 31, 2015 

     :  S. Pack & Print Public Co., Ltd. = 247 

     :  Sahakij Packaging Co., Ltd. = 259 

 

Registered Capital   :  Baht 300,000,000.00 

 

Paid-up share capital  :  Baht 300,000,000.00  

 

 References 
 

 

Securities Register   :  Thailand Securities Depository Company Limited 

        93 The Stock Exchange of Thailand Building, 

        Rachadapisek Road, Dindeang, 

        Bangkok  10400  Thailand. 

        Tel  : 0-2009-9386   Fax : 0-2009-9991  
 

Website       www.tsd.co.th 
 

 

Auditor    :  Pitisevi & Company 

        8/4  1
st
 , 3

th
 Floor, Viphawadee Soi 44, 

        Viphawadee-Rangsit Road, Jatuchak,  

   Bangkok 10900, Thailand. 

        Tel  : 0-2941-3584-6   Fax : 0-2941-0658 
 

Website       www.pitisevi.com 

http://www.spack.co.th/
http://www.tsd.co.th/
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สารจากคณะกรรมการ 
 
  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

บริษทั เอส.แพค็ แอนด์ พร้ินท ์ และบริษทัในเครือจะยงัคงเดินหนา้อยา่งเตม็ท่ีในการพฒันาธุรกิจให้
กา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรง 
 
ดว้ยสโลแกน “ไม่มีอะไรมาขวางกั้น” (Beyond the boundaries) ของเรา ท่ีมีส่วนให้เรายิง่เร่งพฒันา
คุณค่าแบบใหม่ๆ  ไปพร้อมๆ กนักบัการขยายตวัทางธุรกิจ โดยจะไม่ยอมใหแ้นวคิดแบบดั้งเดิมมา
เป็นอุปสรรค เราจะยงัคงยดึมัน่ตามปณิธานของเราในการสร้างสรรคคุ์ณค่าแปลกใหม่ท่ีมีส่วนช่วย
พฒันาโลกของเราในอนาคต อีกทั้งจะยงัคงใหค้วามส าคญัและใส่ใจกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
เหมือนเช่นเดิม 
 
ดว้ยนโยบายการด าเนินธุรกิจเช่นน้ี ท่ีท าใหเ้รามุ่งมัน่ในการมีส่วนสร้างสรรคส์ังคมให้มีความเติบโต
อยา่งย ัง่ยนืควบคู่ไปกบัการแสวงหาแนวทางในการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัองคก์รของเราทั้งในระยะกลางและระยะยาว   
 
ขอขอบคุณอยา่งจริงใจ และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่บริษทัจะไดรั้บการสนบัสนุนดว้ยดีจากทุกท่านอยา่ง
ต่อเน่ือง และตลอดไป 
 
 
 
 

                
                                      (นายยาสุโอะ นาคานิชิ) 
                      ประธานกรรมการ 
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Message from Chairman of the Board of Directors 
 
 
To: Shareholders 
 
 
 
 

The S.Pack group will continue focusing strong efforts into pursuing growth 
under these drastically changing business environments. 
With “Beyond the Boundaries” as our group slogan, we will further accelerate the 
creation of new values as well as the expansion of our businesses, going beyond 
the boundaries of traditional ideas. 

 
We are committed to creating new values that contribute to the development of 
the future and the world, and to continue addressing issues in global 
environmental conservation. 
By doing so, we aim to contribute towards the realization of a sustainable 
society, as well as to seek sustainable growth and enhancement of our medium – 
to – long term corporate value. 

 
We sincerely appreciate and look forward to the continuing patronage and loyal 
support of all of our stakeholders and shareholders. 
 

                                        
 
 
 
 
                                          

                                    (Mr.Yasuo Nakanishi) 
 

Chairman of the Board of Directors 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์ พร้ินท ์ จ  ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจ านวน 3 ท่าน ซ่ึงทุกท่านเป็นกรรมการ
อิสระ เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเพียงพอ ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินโดยมี นายสุมิตร กาญจนมัพะ เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ พลต ารวจตรีอมัพร  ภยัล้ี และ รศ.ดร. สณัห์ชยั  กล่ินพิกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และตามท่ีกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 คร้ัง โดยในการประชุม ไดเ้ชิญฝ่ายบริหารเขา้ประชุมดว้ยตามความเหมาะสม และมี
การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้ริหารจ านวน 1 คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขา้ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดงัน้ี 

                                              รายช่ือกรรมการตรวจสอบ  การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) การเขา้ร่วมประชุม (คร้ัง) 
 

1. นายสุมิตร       กาญจนมัพะ  4   4 
2. พลต ารวจตรีอมัพร   ภยัล้ี   4   4 
3. รศ.ดร.สณัห์ชยั        กล่ินพิกุล                  4   3 

 

2. สอบทานและให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงงบการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง
ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือ และปฏิบติัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ งบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึน
ตามมาตรฐานการบญัชีโดยมีความถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งพอเพียง  
 

3. พิจารณา เสนอแนะและตรวจสอบแผนงานและผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาสและประจ าปี ติดตามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ รวมถึงการ
ช้ีแนะให้การก ากบัดูแลและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผลมากข้ึน รวมถึงการก ากบัดูแลระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบท่ีเพียงพอ 

 

4. สอบทานรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งการก ากบัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัอยา่ง
เพียงพอ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยรายการท่ีเกิดข้ึนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินธุรกิจ
โดยปกติและมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไปโดยเนน้เร่ืองความโปร่งใส เพ่ือให้คลอ้งกบันโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีปฏิบติัอยู ่
 

5. ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอในหลายมิติทั้งดา้นการบริหาร การผลิต เทคโนโลย ี
และความเส่ียงจากภยัต่างๆ  รวมถึงเสนอให้มีการจดัท าแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ต่างๆ 

 

6. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ (กลต.) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และสนบัสนุนใหบ้ริษทัด าเนินการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ในทกุรูปแบบ  

 

7. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน 

ของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึง 
ประสบการณ์ของบุคคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท  าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ  

 

8. จากการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัตามท่ีกฎบตัรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบก าหนดไดอ้ยา่งครบถว้น  
 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่ บริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลท่ีดี และมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม รายงานทางการเงิน
ของบริษทัฯ มีความน่าเช่ือถือ เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป การเปิดเผยขอ้มูล และรายงานท่ีเก่ียวโยงกนัมีความชดัเจนเพียงพอ ฝ่าย
บริหารไดรั้บฟัง และปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือให้การควบคุมดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด และกฎหมาย
อยา่งเคร่งครัด รวมทั้งมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบักิจการ 

                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              นายสุมิตร  กาญจนมัพะ 

  (ประธานกรรมการตรวจสอบ)  
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Audit Committee’s Report 
 

The Audit Committee of S. Pack & Print Public Company Limited “the Company” consists of three members of the 
Board of Directors, each of whom possesses sufficient knowledge and experience to review the integrity of the Financial 
Statements. Every member of the Committee is an independent director, namely Mr.Sumitr Kanjanampa (Chairman), 
Pol.Maj.Gen Amporn Pailee and Associate Prof. Dr. Sunchai Klinpikul. 

  
 The Audit Committee members performed their duties under the delegation of authority set out by the Board of 
Directors and stipulated under the Charter of the Audit Committee, which can be summarized as follows: 
 

1. In 2016, a total of four Audit Committee meetings were held, with the joint attendance of management as 
deemed necessary, and there was one meeting with the Auditor without management present. The meeting 
attendance of each committee member was as follows: 
 

Name of Audit Committee  Number of meeting  Attended 
 

1. Mr. Sumitr   Kanjanampa  4        4 
2. Pol.Maj.Gen Amporn  Pailee   4        4 
3. Associate Prof.Dr.Sunchai  Klinpikul  4        3 

 
2. Intensively and carefully reviewed the quarterly and yearly financial statement of the Company and subsidiary 

company to ensure their accuracy, completeness, reliability and compliance with generally accepted 
accounting standards prior to approving the statements. The Audit Committee opinion for the financial 
statements are presented fairly in accordance with generally accepted accounting principles and sufficiently 
disclosed. 

 
3. Reviews and monitored the quarterly compliance and internal audit reports and the annual corporate 

compliance and internal audit plan, followed up on and corrected any issues found by internal audit. Moreover, 
the committee has worked to improve compliance and provided reasonable assurance that the internal control 
system was sufficient and appropriate, and encouraged the independence of the Compliance and Internal 
Audit.  

 
4. Reviews related-party transactions and transactions that could potentially involve conflicts of interest, ensured 

that any relevant information was disclosed properly and followed the principles of good corporate governance 
and that the related-party transaction that occurred were reasonable and in keeping with normal business 
practice and set according to standard commercial terms, emphasis for clean and clear following process of 
An-ti Corruption Project.  
 

5. Reviews the adequacy and effectiveness of the management production technology and other business risks 
and also recommend the company to prepared contingency plan reserve for every situation. 
 

6. 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. And support  the Company operation in term of An-ti Corruption every matter. 

 
7. 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. 

 
8. The Audit Committee performed an assessment in accordance with the requirements laid out in the Charter 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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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 การประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย 

 บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทั สหกิจบรรจุ
ภณัฑ ์ จ ากดั (“บริษทัยอ่ย”) โดยทั้งสองบริษทัมีการด าเนินการบริหารจดัการโดยผูบ้ริหารกลุ่มเดียวกนั เสมือนวา่
บริษทัยอ่ยเป็นสาขาของบริษทัฯ โดยท าเลท่ีตั้งของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นประโยชน์ในดา้นการเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้ในท าเลท่ีต่างกนัเท่านั้นเอง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบธุรกิจ ผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ โดยสามารถแยกผลิตภณัฑต์ามสาย
ธุรกิจไดด้งัน้ี 

 

กล่องกระดาษ สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

(1) กล่องพิมพพ์าณิชย ์  (Folding Carton)  หรือกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท ซ่ึงไดแ้ก่ กล่องพบัแขง็ธรรมดา 
(Folding Carton) หรือ กล่องใน (Inner Box) และกล่องพบัแขง็ปะลอน (Offset  on Corrugated 
Sheet Board) 

(2) กล่องลูกฟกู (Corrugated Container) หรือ กล่องนอก (Outer Box) และกระดาษลูกฟกู (Corrugated 
Sheet Board)  

 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ โดยบริษทัฯ มีโรงงาน
ตั้งอยูท่ี่อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา บนพ้ืนท่ีประมาณ 16 ไร่  ด าเนินการผลิตกล่องพิมพพ์าณิชย ์กล่องลูกฟกู และ
แผน่ลูกฟกูเพ่ือจ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรายอ่ืน ฐานลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูใ่นเขตภาคใต ้และมีลูกคา้บางส่วน
ในเขตกรุงเทพฯ และภาคกลาง โดยลูกคา้ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มผูผ้ลิตถุงมือยาง ผูผ้ลิตอาหารกระป๋อง ผูผ้ลิตอาหาร
ทะเลแช่เขง็ ผูผ้ลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นตน้  

ขณะท่ี บริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกิจการ มีโรงงานตั้งอยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรม
สินสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร บนพ้ืนท่ีประมาณ 42 ไร่ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มธุรกิจกระดาษและบรรจุภณัฑ ์ เนน้ฐาน
ลูกคา้ในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ด าเนินธุรกิจผลิตกล่องใน กล่องพบัแขง็ปะลอน กล่องลูกฟกูและกระดาษลูกฟกู
ลอน E โดยมีลูกคา้ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ผูผ้ลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ผูผ้ลิตอาหารกระป๋อง อาหารทะเลแช่แขง็  อาหารพร้อมบริโภค เป็นตน้ โดยท่ีสหกิจ จะไดรั้บประโยชน์จากระบบ
สาธารณูปโภค การขนส่ง ระบบบ าบดัน ้ าเสีย ท่ีมีประสิทธิภาพ ผา่นโอกาสในเชิงธุรกิจกบัเครือข่ายต่างๆ ในนิคม 
และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท าใหส้หกิจ ไดรั้บประโยชน์ทางภาษีหลาย
ประการ อาทิเช่น การไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัร ไดรั้บยกเวน้ดา้นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ฯลฯ 
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โครงสร้างรายได้  

 

โครงสร้างรายไดจ้ากการจ าหน่ายบรรจุภณัฑก์ระดาษของ บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย                

รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยตามงบการเงินรวมสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

- รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายกล่องพิมพพ์าณิชยห์รือกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท 

- รายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายกระดาษลูกฟกูและกล่องลูกฟกู 

- รายไดจ้ากการจ าหน่ายวตัถุดิบในการผลิตบรรจุภณัฑ ์  
 

เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างดา้วเกินกวา่ร้อยละ 50 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555
และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 ทางบริษทัฯ ไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด ดงันั้นบริษทัฯ จึงมิไดป้ระกอบกิจการเก่ียวกบัการรับจา้งพิมพต์ั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นตน้มา 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

 

บริษทัฯ มีวสิยัทศัน์วา่ “เราจะเป็นองคก์รเชิงสร้างสรรคท่ี์เห็นคุณค่าของนวตักรรม”  
 

พนัธกิจและเป้าหมายของบริษทั มีดงัน้ี 
 

1. บริษทัมุ่งมัน่ในการเป็นผูผ้ลิตบรรจุภณัฑท่ี์มีคุณภาพอนัดบัหน่ึงในประเทศไทย 
2. บริษทัจะพฒันาคุณภาพดา้นบรรจุภณัฑอ์ยา่งเขม้แขง็ทั้งในดา้นวสัดุท่ีใชใ้นการออกแบบ และให้

เป็นบรรจุภณัฑท่ี์สามารถเพ่ิมมูลค่าท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง  
3. บริษทัจะด าเนินการในทุกวถีิทางเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ดว้ยวธีิดงักล่าว และดว้ยกรอบ

ความคิดท่ีน าความตอ้งการของตลาดมาเป็นศูนยก์ลางท่ีเป็นส าคญัท่ีท าใหธุ้รกิจบรรจุภณัฑข์องเรา
มีความกา้วหนา้และหยัง่รากลึก  

 

รายได้

มูลคา่ % มูลคา่ % มูลคา่ %

1.  รายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อย

     - กล่องพิมพอ์อฟเซ็ท 405.86      45.41 474.84      50.48 464.47      48.51

     - กล่องลูกฟูก 471.25      52.73 465.77      49.51 459.70      48.01

     - วตัถุดิบ 16.62        1.86 0.09          0.01 33.26        3.47

รวมรายได้ 893.73      100.00 940.70      100.00 957.43      100.00

ปี 2557ปี 2559 ปี 2558
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การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

1. กลยุทธ์ทางการตลาด 
               คุณภาพของผลติภณัฑ์ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหค้วามส าคญัแก่การผลิตสินคา้ท่ีไดคุ้ณภาพ โดยมีการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์(Quality Control: QC) ท าหนา้ท่ีควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวตัถุดิบ สินคา้ระหวา่งการผลิต และสินคา้
ส าเร็จรูปใหไ้ดคุ้ณภาพ และตรงตามท่ีก าหนด โดยจะท าการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ใน 3 ดา้นหลกั คือ การ
ตรวจสอบน ้ าหนกัของกระดาษวา่ไดแ้กรมตามท่ีก าหนด การตรวจสอบความสามารถในการรับแรงกด ของกล่อง 
(Box Compression Test)   ตามท่ีลูกคา้ก าหนด และน ้ าหนกัแรงกดท่ีกล่องจะตอ้งรองรับและการตรวจสอบการรับ
การกระแทกจากของมีคม (Bursting)  

นอกเหนือจากการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินคา้ตลอดกระบวนการผลิตแลว้ การท่ีบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยัท่ีสามารถรองรับการผลิตในปริมาณมากๆ นั้นยงัช่วยควบคุมใหสิ้นคา้มี
คุณภาพเหมือนกนัทั้งจ านวนอีกดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ISO 9001: 2000 ท าใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้า่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพโดยมีระบบการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มาบริษทัฯ ด าเนินการเร่ืองมาตรฐาน ISO 18001 และเร่ือง SGMP/HACCP  
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO14000 เพื่อรองรับการจดัการของ

โรงงานสีเขียวในโลกของส่ิงพิมพต์่อไป 
ในปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีนโยบายท่ีเคร่งครัดในเร่ืองมาตรการความ

ปลอดภยั โดยพยายามด าเนินใหมี้อุบติัเหตุเป็นศูนย ์(Zero Accident) ใหไ้ด ้โดยจะมีจดหมายจากบริษทัในเครือ แจง้
เหตุกรณีเกิดอุบติัเหตุ และ บริษทั แม่ไดก้ าหนดนโยบายท่ีวา่ จะไม่มีอุบติัเหตุเกิดแบบซ ้ าๆ กบัท่ีเคยเกิดมาแลว้ 
เพราะจะมีมาตรการต่างๆ เขา้มาแกไ้ข ปรับปรุงในจุดท่ีเคยเกิดอุบติัเหตุมาก่อน พร้อมทั้งใส่ความปลอดภยัอนัเกิด
จากการเขไ้ปตรวจสอบในทุกๆ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งประชาสมัพนัธ์เหตุการณ์ดงักล่าวใหแ้ก่บริษทัในกลุ่ม
โอจิทราบทุกหน่วยงาน โดยตั้งสโลแกนวา่ “อุบติัเหตจุะไม่เกิดซ ้ ากบัท่ีเคยเกิดมาแลว้” แมว้า่ในปี 2559 ท่ีผา่นมา
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในเร่ืองอุบติัเหตุเป็นศูนยก็์ตาม  โดยในปี 2559 สถิติอุบติัเหตท่ีุ
เกิดข้ึนเท่ากบัปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย ยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะใหอุ้บติัเหตุเป็นศูนยต์ามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ ควบคู่ไป
กบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มท่ีดี การก าจดัของเสียจากกระบวนการผลิต บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดูแลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดไวทุ้กประการ รวมถึงนโยบายในเร่ืองสารเคมีตามมาตรฐานต่างๆ ท่ีก าหนดโดย
มาตรฐานสากล 

 

                        ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วตัถุดบิตามความต้องการของลูกค้า 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความยดืหยุน่ในการเลือกใชว้ตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการใชง้านและราคา

ท่ีลูกคา้ตอ้งการดว้ยการท่ีบริษทัฯ มีแหล่งวตัถุดิบท่ีหลากหลายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ไดผ้กูขาด
การซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตวตัถุดิบกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ ท าใหส้ามารถเลือกซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกนั
จากแหล่งท่ีเสนอราคาท่ีต ่ากวา่ ส่งผลใหบ้ริษทัมีความยดืหยุน่ในการผลิต สามารถปรับเปล่ียนใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ
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ดีกวา่คู่แข่งได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความไดเ้ปรียบในการควบคุม
ตน้ทุนวตัถุดิบโดยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีราคาจ าหน่ายท่ีใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 

                       การให้บริการ 
นอกจากการมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพสินคา้แลว้ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัใหค้วามส าคญัต่อการบริการท่ีดีต่อ

ลูกคา้ อาทิ การส่งมอบสินคา้ใหต้รงเวลา ทั้งน้ีการบริหารการผลิตแบบ JIT และ KAMBAN ท าใหบ้ริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยมีระบบการจดัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ จึงสามารถส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด รวมทั้ง
การใหบ้ริการหลงัการขาย โดยพร้อมใหค้  าปรึกษาทุกแง่มุมในเร่ืองบรรจุภณัฑ ์ตลอดจนการรับเอาความคิดเห็นของ
ลูกคา้เพ่ือน ามาปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑแ์ละการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดดี้
ท่ีสุด และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดรั้บรางวลั Supplier ดีเด่นจากลูกคา้
รายใหญ่หลายๆ ราย ซ่ึงสร้างความภูมิใจและใหก้ าลงัใจแก่ทีมงานทุกคนเป็นอยา่งยิง่ 

 

                       ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษไดห้ลากหลาย ทั้งกล่องพิมพพ์าณิชย ์ กล่องพิมพ์

ออฟเซ็ทปะลูกฟกู และกล่องลูกฟกู ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีศกัยภาพในการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษไดค้รบ
วงจร ซ่ึงแตกต่างจากผูผ้ลิตรายอ่ืนๆ ท่ีมกัจะมีความช านาญในการผลิตเฉพาะบรรจุภณัฑป์ระเภทใดประเภทหน่ึง
เท่านั้น และบริษทัฯ ยงัมีความพร้อมในดา้นการผลิต โดยบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษนอ้ยราย
ในประเทศไทยท่ีมีเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ท่ีสามารถพิมพก์ล่องออฟเซ็ทขนาดใหญ่พิเศษ เช่น กล่องเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
และกล่องโทรทศันข์นาดใหญ่ รวมถึงมีบุคลากรท่ีมีทกัษะ และเคร่ืองจกัรท่ีมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการผลิต
กล่องพบัแขง็ปะลอนขนาดใหญ่ได ้ จึงท าใหมี้ความคล่องตวัมากกวา่คู่แข่งในการผลิตสินคา้ทุกประเภท นอกจากน้ี 
การท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการผลิตท่ีครบวงจรในโรงงานของบริษทัฯ ท าใหง่้ายต่อการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอนและสามารถใหบ้ริการตรงก าหนดเวลาลดความเส่ียงใหแ้ก่ลูกคา้ 

ความได้เปรียบในด้านทีต่ั้ง 
การท่ีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตกล่องพิมพอ์อฟเซ็ทรายใหญ่เพียงรายเดียวในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดัภาคใต ้โดยมีท าเลท่ี 

ตั้งอยูใ่กลก้บัลูกคา้  ท าใหมี้ความยดืหยุน่และความคล่องตวัในการผลิตสินคา้และการใหบ้ริการ จึงสามารตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทนัที ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบคู่แขง่ทั้งท่ีจะตอ้งส่งสินคา้มาจากกรุงเทพฯ หรือจาก
ประเทศมาเลเซีย นอกจากน้ี การท่ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  สามารถผลิตสินคา้ไดห้ลากหลาย ทั้งกล่องพิมพอ์อฟเซ็ท 
และกล่องลูกฟกู ท าใหใ้นการติดต่อลูกคา้แต่ละคร้ังจะสามารถเสนอขายสินคา้ไดท้ั้งสองประเภท ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
โอกาสในการขายสินคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน    

ลกัษณะของกลุ่มลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย  
(ก) กล่องกระดาษ 

ลูกคา้ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้เพ่ือการส่งออกโดยสามารถแยกตามกลุ่ม 
ธุรกิจไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 
 

1. ถุงมือยาง 
2. เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  
3. อาหารพร้อมบริโภคและเคร่ืองด่ืม 
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4. อาหารแช่แขง็ 
5. อาหารกระป๋อง 

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีติดต่อซ้ือขายกนัมาเป็นระยะเวลานานและต่อเน่ืองเป็นประจ า เป็นลกูคา้ท่ีมี
ประวติัการช าระค่าสินคา้ตรงเวลา โดยเป็นลูกคา้ในกลุ่มตลาดบน (Hi-End) และตลาดกลาง (Mid-End) ท่ีมีตรา
สินคา้ (Brand) ของตนเองและเนน้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของตน ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มตลาดบนมกัจะไม่เปล่ียนผูผ้ลิต 
เน่ืองจากลูกคา้ในตลาดบนจะรักษาแบบพิมพข์องตนเป็นความลบัเพ่ือป้องกนัการปลอมแปลงบรรจุภณัฑไ์ปใชก้บั
สินคา้ท่ีเป็นของปลอม ลูกคา้จึงเลือกผูผ้ลิตท่ีน่าเช่ือถือและติดต่อธุรกิจกนัในระยะยาว ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมี
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้เหล่าน้ีมาโดยตลอด นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัเนน้การขยายฐานการจ าหน่าย
บรรจุภณัฑไ์ปยงัผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ของลูกคา้ปัจจุบนั ควบคู่ไปกบัการติดต่อลูกคา้รายใหม่ๆ ลูกคา้โดยส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตถุงมือยาง ผูผ้ลิตอาหารแช่แขง็และอาหารกระป๋อง ในบริเวณจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัใกลเ้คียง 
ในขณะท่ีบริษทัยอ่ย จะมีลูกคา้ส่วนใหญ่ในกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ผูผ้ลิตอาหารแช่
แขง็ และผูผ้ลิตอาหารพร้อมรับประทานและเคร่ืองด่ืม อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และจงัหวดัในเขตภาคกลาง 

(ข)  รับจ้างพมิพ์ 
ลูกคา้จา้งพิมพข์องบริษทัฯ ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต าราเรียน และนิตยสาร โดยลูกคา้จะอยูใ่นเขต

กรุงเทพฯ และเป็นลูกคา้ท่ีติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานาน ดว้ยขอ้จ ากดัของพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจของ
คนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 ธุรกิจส่วนน้ีบริษทัฯ ไดโ้อนฐานลูกคา้เดิมไปใหก้บับริษทั โรงพิมพต์ะวนัออก จ ากดั 
(มหาชน) (ซ่ึงเคยเป็นบริษทัร่วม) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และบริษทัไดย้ดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดท่ีไม่รับงาน
พิมพส่ื์อส่ิงพิมพต์ามท่ีพระราชบญัญติัก าหนดไว ้

(ค)  การจ าหน่ายและช่องทางการจดัจ าหน่าย 
กล่าวโดยรวมยอดขายของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นการจ าหน่ายแก่ลูกคา้ในประเทศ โดยลูกคา้ส่วน

ใหญ่เป็นผูผ้ลิตสินคา้เพ่ือการส่งออก ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจึงเป็นธุรกิจส่งออกโดยออ้ม (Indirect Export) 
บรรจุภณัฑทุ์กชนิดจะผลิตตามแบบท่ีลูกคา้ก าหนด เช่น กล่องส าหรับถุงมือยาง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีขายทัว่โลก มีสินคา้บางส่วนท่ีบริษทัยอ่ย เป็นผูคิ้ดคน้ออกแบบและน าเสนอใหก้บัลูกคา้ ซ่ึง
นบัเป็นบริการเสริมท่ีบริษทัใหก้บัลูกคา้  

การท่ีบริษทัฯ มีโรงงานอยู ่ 2 แห่ง ทั้งในจงัหวดัสงขลา และในกรุงเทพฯ ส่งผลใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยโรงงานของบริษทัฯ ท่ีจงัหวดัสงขลานั้นเป็นโรงงานผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษ 1 ใน 2 ราย
ใหญ่ใน 14 จงัหวดัภาคใตข้องประเทศไทย และยงัเป็นโรงงานรายใหญ่แห่งแรกในภาคใตท่ี้สามารถผลิตทั้งกล่อง
พิมพอ์อฟเซตและกล่องพิมพจ์ากกระดาษลูกฟกู แต่เน่ืองจากปัจจุบนัเร่ิมมีผูผ้ลิตกล่องพิมพอ์อฟเซตในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 
รวมทั้งผูผ้ลิตกล่องพิมพลู์กฟกูจากประเทศมาเลเซีย แต่บริษทัฯ ยงัคงไดเ้ปรียบเน่ืองจากการสัง่กล่องจาก
ต่างประเทศ มีค่าขนส่งเป็นปัจจยัท่ีกระทบต่อผูบ้ริโภคโดยตรง กระนั้นก็ตามหากมีการสัง่ดว้ยปริมาณมาก คู่แข่งจะ
ไดเ้ปรียบบริษทัฯ เน่ืองจากราคากระดาษในต่างประเทศถูกกวา่ในประเทศ โดยเฉพาะเม่ือเป็นการน าเขา้แผน่ลูกฟกู
ซ่ึงไม่ตอ้งเสียภาษี ผูผ้ลิตในประเทศจะเสียเปรียบคู่แข่ง ท าใหสู้ญเสียส่วนแบ่งตลาดไปบางส่วน อยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯ ยงัไดเ้ปรียบในเร่ืองท าเลท่ีตั้งของโรงงานท่ีอยูใ่กลแ้หล่งผลิตสินคา้ ประเภทถงุมือยาง อาหารแช่แขง็และ
อาหารกระป๋อง ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบในการเขา้ถึงลูกคา้และการจ าหน่ายสินคา้ 
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2. สภาวะการแข่งขัน  
ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา กระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไดข้ยายตวัเพ่ิมมากข้ึนไปทัว่โลก ส่งผลใหบ้รรจุ

ภณัฑก์ระดาษซ่ึงผลิตมาจากพืชท่ีง่ายต่อการยอ่ยสลาย เป็นมิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน ากระดาษเก่ากลบัมา
ใชไ้ดอี้ก (Recycle) ไดรั้บความนิยมเพ่ิมมากข้ึนแทนท่ีบรรจุภณัฑท่ี์ยากต่อการยอ่ยสลาย อยา่งไรก็ตาม ตลาดบรรจุ
ภณัฑก์ระดาษในประเทศไทยนั้นยงัไม่สามารถเติบโตไดด้ว้ยตนเอง เพราะผูผ้ลิตยงัไม่สามารถผลิตบรรจุภณัฑ์
กระดาษแลว้น าไปวางจ าหน่ายไดร้วมถึงไม่มีตราสินคา้ท่ีเป็นจุดขายของตนเอง เน่ืองจากเป็นการผลิตบรรจุภณัฑ์
ใหก้บัตราสินคา้ของลูกคา้ ท าใหก้ารเติบโตของตลาดบรรจุภณัฑต์อ้งอาศยัอุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีการใชบ้รรจุภณัฑ์
กระดาษ ดงันั้นการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านั้นจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อแนวโนม้การเจริญเติบโตของ
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ระดาษดว้ยเช่นกนั 

ทั้งน้ีการบริโภคบรรจุภณัฑก์ระดาษนั้นมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้พ่ือความสะดวกในการขนส่ง เพ่ือเก็บ
รักษาสินคา้ เพ่ือความสวยงามและเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงในปัจจุบนัผูผ้ลิตสินคา้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
สินคา้ในระดบักลาง (Mid-end) และระดบับน (Hi-end) มุ่งเนน้การใชบ้รรจุภณัฑท่ี์มีความสวยงามเพ่ือเป็นการเสริม
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ใหดู้ดี และเป็นการเพ่ิมมูลค่าใหก้บัสินคา้ของตนดว้ย เน่ืองจากบรรจุภณัฑท่ี์สวยงามจะช่วย
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค และก่อใหเ้กิดความประทบัใจ ซ่ึงท าใหเ้กิดความตอ้งการแก่ผูพ้บเห็น นอกจากน้ียงัมี
การน าตราสินคา้ (Branding) มาเป็นส่ือโฆษณาถึงสรรพคุณ ขอ้ดีของสินคา้ บ่งบอกถึงช่ือเสียงของผูผ้ลิต และ
คุณสมบติัของสินคา้ ณ จุดขาย ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหค้วามตอ้งการในการบริโภคบรรจุภณัฑก์ระดาษมีแนวโนม้
เพ่ิมสูงข้ึน     

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ถึงคุณสมบติัท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มของบรรจุภณัฑก์ระดาษ ท าใหบ้รรจุภณัฑ์
กระดาษไดรั้บความนิยม ซ่ึงจากรายงานของกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ ระบุวา่สดัส่วนการบริโภค
บรรจุภณัฑก์ระดาษ ซ่ึงไดแ้ก่ กล่องกระดาษ และถุงกระดาษ ในประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณ
การบริโภคบรรจุภณัฑท์ั้งหมดในปัจจุบนั  

ในระยะหลงั แนวโนม้การใชบ้รรจุภณัฑก์ระดาษของผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ได้
มีการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละรูปแบบผลิตภณัฑ ์ ส าหรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบบรรจุภณัฑ์
นั้นเกิดจากการท่ีสินคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น โทรทศันข์นาดใหญ่ อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในส านกังาน ฯลฯ เร่ิมนิยม
ใชก้ล่องพบัแขง็ปะลอนแทนการใชก้ล่องลูกฟกูมากข้ึน เน่ืองจากมีความสวยงามกวา่กล่องลูกฟกู ในขณะท่ีมีความ
แขง็แรงเช่นเดียวกบักล่องลูกฟกู ท าใหส้ามารถใชเ้ป็นบรรจุภณัฑเ์พ่ือการขนส่งไดอี้กดว้ย ส าหรับการเปล่ียนแปลง
รูปแบบผลิตภณัฑน์ั้นเกิดจากการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 
การรวมการท างานของเคร่ืองถ่ายเอกสาร-พร้ินเตอร์และโทรสารไวใ้นเคร่ืองเดียวกนั (Multi-function) เป็นตน้ ซ่ึง
ท าใหอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์มีขนาดใหญ่ข้ึน จึงส่งผลใหต้อ้งการบรรจุภณัฑท่ี์มีขนาดใหญ่ข้ึน ซ่ึงดว้ยศกัยภาพของ 
บริษทัยอ่ย ท าใหมี้ความไดเ้ปรียบในการรองรับปริมาณการผลิตใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มน้ี เน่ืองจากบริษทัยอ่ย เป็นหน่ึง
ในผูผ้ลิตเพียงไม่ก่ีรายในประเทศไทยท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีสามารถผลิตกล่องขนาดใหญ่ได ้ ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
นอกเหนือจากความพร้อมทางดา้นเคร่ืองจกัรแลว้ การผลิตกล่องขนาดใหญ่จะตอ้งอาศยัทกัษะ ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์จากบุคลากรในการผลิต เน่ืองจากการผลิตกล่องขนาดใหญ่จะไม่มีเคร่ืองจกัรท่ีสามารถรองรับการ
ผลิตไดค้รบทุกขั้นตอน ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อผูผ้ลิตรายใหม่ๆ ท่ีจะเขา้มาในอุตสาหกรรม   
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ปัจจยัความเส่ียง 

 

1. ความเส่ียงเกีย่วกบัการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่เพียง 1-2 ราย หากมีปัจจยัท่ีท าใหลู้กคา้ไม่สามารถผลิต
หรือชะลอการผลิต ยอ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

มาตรการป้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ย ขยายส่วนแบ่งตลาดไปยงัลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ มากข้ึน โดยจดัสรรก าลงัการผลิตส่วน

หน่ึงไปยงัลูกคา้รายอ่ืนๆ พร้อมทั้งกระจายยอดขายไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมใหห้ลากหลายข้ึน เม่ือดูจาก รายไดข้อง
บริษทัฯ ในปี 2559 ยงัมีการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่อยูโ่ดย มียอดซ้ือคิดเป็นร้อยละ 46.17  จากยอดขายของบริษทัฯ แต่
เม่ือเทียบกบัยอดรายไดร้วมคิดเป็นร้อยละ 24.15 ในปี 2559 ลูกคา้รายใหญ่ 5 รายอนัดบัแรกมียอดการสัง่ซ้ือรวมทั้งส้ิน
ร้อยละ 44.63 ขณะท่ีปี 2558 ลูกคา้รายใหญ่ 5 รายแรก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ประจ าของบริษทัและบริษทัยอ่ยมียอด
การสัง่ซ้ือรวมกนัทั้งส้ินร้อยละ 46.51 และในปี 2557 อยูท่ี่อตัราร้อยละ 25.32 ของยอดการจ าหน่ายรวม ท าใหค้วาม
เส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเร่ิมมีแนวโนม้ลดลง ดงันั้นบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคง
ตอ้งกระจายยอดขายไปยงัลูกคา้รายอ่ืนใหม้ากข้ึน ขณะท่ีปัจจุบนั ลูกคา้ส่วนใหญ่มกัจะใชน้โยบายการ Share Supplier 
มาใช ้เพื่อป้องกนัความเส่ียงในการสัง่ซ้ือ หาก Supplier รายใดไม่สามารถส่งของใหไ้ด ้ลูกคา้จะสามารถหาแหล่งท่ีจะ
สนองตอบต่อความตอ้งการในการผลิตได ้ ท าใหส้ายการผลิตไม่สะดุด หรือหยดุชะงกั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยก็จะ
สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ต่อไป  นบัวา่เป็นผลดีกบับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยท่ีจะไดห้ายอดขายจาก
ลูกคา้รายใหม่ ๆ อยา่งไรก็ตามอุตสาหกรรมทุกประเภทยงัคงตอ้งอาศยัภาวะเศรษฐกิจโลกในการสนบัสนุนใหมี้การ
บริโภคเพ่ิมข้ึนและกระตุน้ใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตามความช่วยเหลือของภาครัฐในการกระตุน้
เศรษฐกิจก็ยงัมีความส าคญัไม่นอ้ย 

 

2.      ความเส่ียงทีเ่กดิจากการมคู่ีแข่งรายใหม่ 
ปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยทีางโซเซียลมีเดียเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยสภาพการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน 

ความสะดวก รวดเร็วในการติดตอ่ส่ือสารผา่นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ท าให้โรงพิมพท่ี์ผลิตหนงัสือ นิตยสาร หรือ
หนงัสือพิมพห์ลายๆ โรง เร่ิมเปล่ียนการพิมพส่ื์อส่ิงพิมพม์าเป็นผลิตบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ จึงก่อใหเ้กิดการ
แข่งขนัเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีลูกคา้ยงัมีอยูเ่ท่าเดิมหรือลดนอ้ยลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยทัว่โลก 
การแข่งขนัท่ีมีมากข้ึน ท าใหส่้วนแบ่งตลาดกระจายไปยงัหลายๆ ผูผ้ลิต ประกอบกบัตน้ทุนแรงงานของประเทศ
ไทยท่ีเพ่ิมข้ึน ท าใหป้ระเทศไทยมีขีดการแข่งขนัท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัประเทศเพ่ือนบา้น ดงันั้น อุตสาหกรรมบาง
ประเภทไดย้า้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเวยีดนาม ประเทศกมัพชูา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เน่ืองจาก
ตน้ทุนแรงงานท่ีถูกกวา่ ท าใหผู้ผ้ลิตบรรจุภณัฑจ์ากต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศมาเลเซียท่ีมีก าลงัการผลิต
เหลืออยู ่  ก็เร่ิมเขา้มาหาลูกคา้ในประเทศมากข้ึน อีกทั้งการแข่งขนัจากผูผ้ลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษท่ีปรับสายผลิต
จากการพิมพส่ื์อส่ิงพิมพต์่างๆ ในประเทศและจากต่างประเทศมีความรุนแรงมากข้ึนเช่นกนั ในไตรมาสท่ี 4 ของ
ปี ราคาเยือ่กระดาษถีบตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองโดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีหนัไปใชส่ื้อทาง
อิเลค็ทรอนิกส์เพ่ิมข้ึน เศษกระดาษรีไซเคิลลดลงอยา่งตอ่เน่ือง  ผูผ้ลิตกระดาษประสบปัญหาตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน จึง
ปรับราคากระดาษซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัของบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษถึงร้อยละ 60 เพ่ิมสูงข้ึน แมว้า่นโยบายการปรับ
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ลดภาษีของเขตการคา้เสรีในประเทศแถบอาเช่ียนก่อใหเ้กิดผลดีต่อบริษทัฯ กล่าวคือ บริษทัฯ สามารถซ้ือวตัถุดิบ 
จากประเทศอินโดนีเซีย ไตห้วนั ไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่าลง เม่ือเทียบกบัราคาวตัถุดิบในประเทศ และบริษทัฯ สามารถ
ลดปริมาณการขนส่งกระดาษจากกรุงเทพฯ มายงัภาคใต ้ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนักบัคู่แข่ง
รายใหม่จากมาเลเซีย และคู่แขง่อ่ืน ๆ ในประเทศได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีการน าเขา้กระดาษจากบริษทัในกลุ่ม
โอจิ ของประเทศมาเลเซีย ท าใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในประเทศไดพ้อประมาณ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก็ตอ้งอาศยั
ความเช่ียวชาญในการผลิตและความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัลูกคา้เป็นหลกั ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้ง
ปรับตวักบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงตอ่ไป 

 

3.      ความเส่ียงจากการย้ายฐานการผลติของลูกค้าไปยงัประเทศอ่ืน 
จากการประกาศใชอ้ตัราค่าแรงขั้นต ่า 300 บาทของรัฐบาล ท าใหค้วามเส่ียงจากการยา้ยฐานการผลิต 

ของลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สินคา้ประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัประเทศเวยีดนาม กมัพชูา 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตและค่าจา้งแรงงานของประเทศเหล่านั้นค่อนขา้งต ่า ซ่ึงได้
ส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีรุนแรงข้ึน  

แนวโนม้การยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเวยีดนาม กมัพชูา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์  
นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่มตลาดล่าง (Low End) ในขณะท่ียงัมีแนวโนม้การลงทุนผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมุ่งเนน้ตลาดบน (High End) และตลาดกลาง (Mid End) ในประเทศไทย เน่ืองจากการผลิตใน
ประเทศไทยมุ่งเนน้คุณภาพและมีแรงงานท่ีมีฝีมือมากกวา่ จึงท าใหมี้การทดแทนของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มตลาดบนและ
ตลาดกลางแทนสินคา้ในตลาดล่าง 

 

4.  ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น 
ในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ โดยช าระค่าสินคา้เป็น US$ ซ่ึงเป็น

การเปิด L/C และ T/R (Trust Receipt) ระยะเวลา 120 วนั ท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียน โดยในปี 2559 ค่าเงินบาทยงัคงทรงตวัอยูใ่นช่วง 35-36 บาต่อเหรียญสหรัฐ การท่ีบริษทัฯ น าเขา้วตัถุดิบ
จากต่างประเทศ ท าใหมี้ตน้ทุนท่ีการผลิตท่ีค่อนขา้งน่ิง แมว้า่บริษทัฯ จะมีการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินของสถาบนั
การเงิน แต่ในบางคร้ังการอ่อนค่าลงอยา่งรวดเร็วท าใหไ้ม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากนกั อยา่งไรก็ตาม 
พนกังานบริษทัฯ ทุกหน่วยงานร่วมกนัหามาตรการลดตน้ทุน โดยท าโครงการหลายโครงการ ท าใหใ้นปี 2559 บริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย สามารถรักษาตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2558  ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรจาก
อตัราแลกเปล่ียน จ านวน 0.30 ลา้นบาท  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจ านวน 0.41 เหรียญสหรัฐ ขณะท่ีในปี 2558 มีจ านวน 0.58 ลา้นเหรียญสหรัฐ ดงันั้นบริษทัมิไดท้ าสญัญา
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงเน่ืองจากมีหน้ีสินท่ีไม่มากนกั ในปริมาณท่ีลดลง   

 

5. ความเส่ียงราคาวตัถุดบิ วสัดุส้ินเปลืองและเช้ือเพลงิ 
กระดาษ  วสัดุส้ินเปลืองและเช้ือเพลิง  ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกั (ร้อยละ 65)  ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มี

ราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามราคาตลาดโลก และมีความผนัผวนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัจจยัดงักล่าวไม่อยูใ่น
ความควบคุมของบริษทัฯ จึงอาจส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดด้ าเนินการป้องกนัความ
เส่ียงดงักล่าว โดยมีนโยบายการบริหารราคาวตัถุดิบผา่นการบริหารการจดัซ้ือวตัถุดิบ ควบคู่ไปกบัการเสนอขายสินคา้ 
เพ่ือใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถจ าหน่ายสินคา้ ในราคาท่ีเม่ือหกัตน้ทุนแลว้มีก าไรขั้นตน้ในระดบัหน่ึง นบัจาก
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ปี 2556 การปรับค่าแรงขั้นต ่าของรัฐบาลท าใหต้น้ทุนแรงงานเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่วนในปี 2557 ความตอ้งการ
บริโภคกระดาษช่วงคร่ึงปีแรกเพ่ิมข้ึน ราคากระดาษยงัสูงอยู ่ แมว้า่ในคร่ึงปีหลงัราคากระดาษจะปรับตวัลดลงมา
เลก็นอ้ย แต่เม่ือเทียบกบัตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ าไรของบริษทั และบริษทัยอ่ยลดลง ขณะท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถ
เพ่ิมราคาขายกบัลูกคา้ไดท้นักบัราคาวตัถุดิบและตน้ทุนแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน บวกกบัผลกระทบทางดา้นการเงินและ
เศรษฐกิจของประเทศในแถบยโุรป เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย ประชาชนบริโภคแต่ส่ิงท่ีจ าเป็น ท าใหอุ้ตสาหกรรม
เก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า กระทบอยา่งรุนแรง แมว้า่ในปลายปีตน้ทุนพลงังานเร่ิมลดลง แต่ตน้ทุนอ่ืน
ไม่มีการลดลงแต่อยา่งใด ท าใหต้น้ทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ยงัคงสูงอยู ่ แมว้า่ในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย
ไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ียงัชะลอตวัลงอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัเศรษฐกิจของประเทศจีน ซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค
รายใหญ่ของโลกถดถอย ปัจจยัภายในประเทศท่ีกระทบโดยตรงก็จะเป็นอุตสาหกรรมอาหารทะเล อาหารกระป๋อง 
เน่ืองจากประเทศไทยไดรั้บใบเหลืองจาก IUU ท าใหอุ้ตสาหกรรมอาหารทะเลขาดแคลนวตัถุดิบอยา่งหนกั แมว้า่
ตน้ทุนพลงังานจะลดลงก็ตาม ซ่ึงเป็นอตัราเพียงร้อยละ 1 ซ่ึงนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ตลอดปี 2559 
เศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอตวัลง ไม่มีปัจจยัอ่ืนใดมากระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจโตอยา่งกา้วกระโดด อตัราแลกเปล่ียนยงัทรงๆ 
อยูใ่นช่วง 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซ ้ าร้ายในไตรมาสท่ี 4 ของปี ราคากระดาษปรับตวัสูงข้ึน เน่ืองจากเยือ่กระดาษท่ี
มีราคาเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าใหผู้ผ้ลิตกระดาษในประเทศและต่างประเทศเร่ิมปรับราคาขาย ส่วนหน่ึงมาจาก
กระดาษรีไซเคิลท่ีมีปริมาณลดลงเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป จากการอ่านหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์ เป็น
การอ่านจากส่ือมีเดียทางอิเลค็ทรอนิกส์ ท าใหร้าคากระดาษสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปรับราคา
ขายกบัลูกคา้ไดท้นั 
  มาตรการป้องกนั  

บริษทัควรดูแนวโนม้ราคากระดาษ หากพบวา่มีสญัญานท่ีราคาจะปรับข้ึน ตอ้งท าการส ารองสตอ็กไวร้ะดบั
หน่ึง พร้อมกบัตอ้งปรับราคาลูกคา้ใหท้นักบัราคาตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือความเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ย จะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้ม่ือ
ครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้น
สภาพคล่องท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการจดัเตรียมวงเงินสินเช่ือท่ีคาดวา่เพียงพอในการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ซ่ึงวงเงินดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

 

7. ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองมาจากเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน
เบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน แต่เน่ืองจากสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากมีบริษทัแม่คือ โอจิ โฮลด้ิง เป็นผูค้  ้า
ประกนั ท าใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสามารถใชว้งเงินโดยมีคา่ใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีลดลงมาอยา่งตอ่เน่ือง ดงันั้นฝ่าย
บริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย เช่ือวา่ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะอยูใ่นระดบัต ่า จึง
มิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 



รายงานประจ าปี 2559      Annual Report 2016 

 

 19 

โครงสร้างการถือหุ้น 
 SPACK Shareholding Structure 

 

ผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อนัดับแรก และอ่ืนๆ ทีป่รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ 28 มีนาคม 2560 
List of the top 10 shareholders of the SPACK at latest book closing on March 28, 2017 and others 

 

ผู้ถือหุ้น 
Name 

จ านวนหุ้น 
No. of Shares 

ร้อยละ 
% 

1.    บริษัท โอจิ โฮลดิง้ส์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั 
OJI HOLDINGS CORPORATION 

227,156,360 75.72 

2.    บริษัท บิสเนส เซิร์ฟ จ ากดั 
Business Serve Company Limited    

7,000,000 2.33 

3.    นายพรีพศั ลมีธรรมมหิศร 
Mr. Peeraphat Leemathammahisorm 

6,350,000 2.12 

4.    นายประเสริฐ เนาถาวร 
       Mr. Prasert Nowthavorn 

3,000,000 1.00 

5.    บริษัท เพรซิเดนท์โฮลดิง้ จ ากดั 
       President Holding Co., Ltd. 

2,937,540 0.98 

6.    โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) 
       Ramkamkeng Hospital Public Company Limited 

2,042,700 0.68 

7.    นายดวงพหล ลมีธรรมมหิศร 
       Mr. Duangpahon Leemathammahisorn 

2,000,000 0.67 

8.    นายสมิทธิ เนาถาวร 
       Mr. Samithi Nowthavorn 

1,952,800 0.65 

9.    นายภูรพศั ลมีธรรมมหิศร 
       Mr. Phuraphat Leemathammahisorn   

1,900,000 0.63 

10.  นายพรณรงค์ กวีญาณ 
       Mr. Pornnarong Kaweeyarn 

1,660,000 0.55 

   รวม 10 ราย 
 

255,999,400 85.33 
 

   ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ จ านวน 1,476 ราย  
 

44,000,600 14.67 
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โครงสร้างการจัดการ 
Management Structure 

 
     โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 
หลกัจ านวน  3 ชุด  ไดแ้ก่  คณะกรรมการบริษทั  คณะกรรมการ 
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 
      
คณะกรรมการบริษัท         ประกอบด้วย 
 

    1.  นายยาสุโอะ นาคานิชิ             ประธานกรรมการ 
    2.  นายยทูากะ อิโตะ                    รองประธานกรรมการ, 
                                                        ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    3.  นายจุน โทมิตะ                       กรรมการ 
    4.  นายเคนอิจิ คามิโมโต             กรรมการ 
    5.  นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ     กรรมการ 
    6.   นายสุมิตร  กาญจนมัพะ        กรรมการ    
    7.  รศ.ดร.สณัห์ชยั  กล่ินพิกลุ     กรรมการ     
    8.  พล.ต.ต. อมัพร  ภยัล้ี              กรรมการ 
    9.  นายเศวต รมฤทธา                 กรรมการ  
      

คณะกรรมการบริหาร       ประกอบด้วย 
 

    1.  นายยทูากะ อิโตะ              รองประธานกรรมการ, 
                                                   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
    2.  นายจุน โทมิตะ                  กรรมการบริหาร 
    3. นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ  กรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ ประกอบด้วย 
 

    1.  นายสุมิตร  กาญจนมัพะ      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    2.  พล.ต.ต. อมัพร  ภยัล้ี           กรรมการตรวจสอบ 
    3.  รศ.ดร.สณัห์ชยั  กล่ินพิกลุ  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’ 2016 
 
 

  Board of Directors 
 

1. Mr. Yasuo Nakanishi                            Chairman          
2. Mr. Yutaka Ito                                         Vice Chairman, President 
       
3. Mr. Jun Tomita                                        Director   
4. Mr. Kenichi Kamimoto                            Director   
5. Mr. Yosuke Yamamoto                            Director   
6. Mr. Sumitr  Kanjanampa                          Director 
7. Associate Prof. Dr. Sunchai  Klinpikul    Director  
8. Pol.Maj.Gen  Umporn  Pailee                  Director 
9. Mr. Savate Romlitta                                 Director 
 

   The Board of Executive Directors 
 

 1. Mr. Yutaka Ito                     Vice Chairman, President 
 
 2. Mr. Jun Tomita                     Executive Director 
 3. Mr. Yosuke Yamamoto        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) โครงสร้างการจดัการ Management structure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการดูแลบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยรายงานตรงต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 The Board of Director is responsible for the operation of the Company and subsidiary company “Sahakij Packaging Co., Ltd.” 

คณะกรรมการบริษทั 
Board of Directors 

คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
Audit Committee/ Independent Directors 
 

คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board 

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
President 

คณะกรรมการ 
Board of Directors  

ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
Factory General Manager 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ/์
เลขานุการคณะกรรมการ 

Strategic Planning Mgr./ 
Secretary of Board 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 
Production Mgr. 1 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2 
Production Mgr. 2 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
Marketing Mgr. 

 

บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์
Sahakij Packaging Co., Ltd. 
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ประวตัิคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
 

ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 
 
 

นายยาสุโอะ นาคานิชิ  (Mr. Yasuo Nakanishi) 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
65 ปี 
ญ่ีปุ่น 
Lot 7090, Mukim Tanjung 12, Daerah Kuala Langat, 
42700 Banting Selangor, Malaysia 

การศึกษา/การอบรม 
 

Business Administration, B.D. Aoyama 
Gakuin University, Tokyo, Japan 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 2 ปี 7  เดือน   

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2559) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

President & CEO of Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. Malaysia 
กรรมการของบริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

พ.ค.2557 – ปัจจุบนั   ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
                                   Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. 
มิ.ย.2552- มี.ค.2557   ประธานกรรมการ 
                                   Oji Interpack Co., Ltd. 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

- ไม่มี - 
 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 
 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั  4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 3 คร้ัง 



รายงานประจ าปี 2559       Annual Report 2016 

 

27 
 

ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 
 

นายยูทากะ  อโิตะ   (Mr. Yutaka Ito) 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
56 ปี 
ญ่ีปุ่น 
89 ซอยทองหล่อ 13 ถนนสุขมุวทิ 55 แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

การศึกษา/การอบรม 
 

Rochester Institute of Technology, (NY / USA) 
Packaging Science / BS 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ  3 ปี 6 เดือน  

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2559) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ประธานกรรมการและกรรมการบริหารของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์ จ ากดั 
(บริษทัยอ่ย), กรรมการบริษทั บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์ เนชัน่แนล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

 
ก.ค.2556 – ปัจจุบนั    กรรมการและกรรมการบริหาร 
                                     บมจ.เอส.แพค็แอนด ์พร้ินท ์
                                     ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
                                     บจก. สหกิจบรรจุภณัฑ ์
1986 – 2013          Oji management office 
                                    General Manager 
                                    (Packaging Innovation Center) 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี เน่ืองจากกรรมการชาวญ่ีปุ่นไม่ประสงครั์บเบ้ียประชุม 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 ประชุมคณะกรรมการบริษทั   4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 
 

นายเคนอจิ ิคามโิมโต   (Mr. Kenichi Kamimoto) 
กรรมการ 
44 ปี 
ญ่ีปุ่น 
C-5-2 Kiaraville,  Jalan Chang Kat, Dura Kiara, Mont Kiara, 
Kuala Lumpur Malaysia  

 
การศึกษา/การอบรม 
 

Economics B.D. 
Hitotsubashi University, Japan 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี 3 เดือน   

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

General Manager of Oji Paper Asia Sdn. Bhd. Malaysia 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ไม่มี 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 

พ.ศ.2555-ปัจจุบนั  กรรมการ 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2553-ปัจจุบนั  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. 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี (เน่ืองจากกรรมการท่ีไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย ไม่ไดรั้บคา่เบ้ียประชุม) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษทั  4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 
 

นายจุน โทมติะ  (Mr. Jun Tomita) 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
40 ปี 
ญ่ีปุ่น 
 33 ซอยสุขมุวทิ 24 แขวงคลองตนัเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 
การศึกษา/การอบรม 

 
Bachelor Business Administration Framingham State University, USA 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 3 ปี 3 เดือน  (ด ารงต าแหน่งตั้งแตว่นัท่ี 2 ตุลาคม 2555  
                       มาประจ าการตั้งแต่เดือนก.พ. 2556) 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

 

กรรมการบริหารของบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 

 
การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 
 

 
ประสบการณ์การท างาน 
 
 

 
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   กรรมการ บจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั 
พ.ศ.2555-2556        Manager of Oji Management Office Inc. 
พ.ศ.2546-2555       Manager of Deloitte Touche Tohmatsu LLC 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ไม่มี เน่ืองจากกรรมการชาวญ่ีปุ่นไม่ประสงครั์บเบ้ียประชุมกรรมการ 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 
 

 
นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ      (Mr. Yosuke Yamamoto) 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
44 ปี 
ญ่ีปุ่น 
24 Soi Prommit, Klongton-nue, 
Wattana, Bangkok 10110 

 
การศึกษา/การอบรม 
 

 
Business and Commerce B.D. Keio University, Tokyo, Japan 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 
 

1 ปี 4 เดือน (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557) 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

สค.2557 – ปัจจุบนั       กรรมการบริหารบมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
ส.ค.2557 – ปัจจุบนั      กรรมการบริหาร บจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
มิ.ย. 2556 –ก.พ. 2557   Manager of Oji Container Co., Ltd. 
ต.ค.2539 – พ.ค.2556    Manager of Oji Paper Co., Ltd. 
เม.ย.2556 – ก.ย.2556    Salesman of Honshu Paper Co., Ltd. 
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั  4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
 



รายงานประจ าปี 2559       Annual Report 2016 

 

31 
 

ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 
 

นายสุมติร กาญจนัมพะ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
62 ปี 
ไทย 
134 ซอยวภิาวดี 22 แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

การศึกษา/การอบรม 
 

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 12 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 
ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

2546-ปัจจุบนั           ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
                                  กรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
ต.ค.2555-ก.ย.2558   ผูอ้  านวยการ สภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา 
                                  ผูจ้ดัการโครงการเสริมสร้างองคก์รสุขภาวะ  
                                  สภาอุตสาหกรรม จงัหวดัสงขลา 
ก.พ.2554-มิ.ย.2555  กรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT 
พ.ศ.2548-ม.ค. 2554  ผูจ้ดัการเขตลูกคา้ธุรกิจ ส านกังานเขต 
                                   ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
พ.ศ.2522-2548          หวัหนา้ศูนยธุ์รกิจ SME ภูมิภาคและหาดใหญ่ 
                                   บมจ. ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษทั  4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 
 

พล.ต.ต. อมัพร ภัยลี ้   
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
75 ปี 
ไทย 
26/14 ถนนราษฎร์ยนิดี ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีรัฐประสาสนศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 12 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 
ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

ปัจจุบนั                  ท่ีปรึกษาสมาคมต ารวจ ถ.วภิาวดี กรุงเทพฯ 
ปัจจุบนั                  นายกสมาคมเกิดมาตอ้งตอบแทน 
                                บุญคุณแผน่ดิน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
ปัจจุบนั                  ผูท้รงคุณวฒิุคณะกรรมการพฒันา 
                                เทศบาลนครหาดใหญ่ 
พ.ศ.2546-ต.ค.55    ประธานกรรมการ บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2546-ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และกรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

 
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 

 
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิน่พกิลุ 
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ 
67 ปี 
ไทย 
4/2 หมู่ 3 ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม Doctor of Engineering (Industrial Engineering and Management) Asian  
Institute of Technology Bangkok                 
สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2547  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 12 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546) 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 
ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

พ.ศ.2554-ปัจจุบนั  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานทดแทน, 
                                 ผูต้รวจการภาคใต ้มูลนิธิชยัพฒันา 
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการส านกังานประสานงาน 
                                โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
                                 ส านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์             
พ.ศ.2546-ปัจจุบนั   กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และ 
                                  กรรมการ 
                                  บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2527-2552         รองศาสตราจารยร์ะดบั 9 ภาควชิาวศิวกรรม 
                                  อุตสาหการ 
                                  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 4  กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษทั  4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 

นายเศวต รมฤทธา 
กรรมการ 
67 ปี 
ไทย 
93/607 หมู่ท่ี 4 ต าบลบางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาโทนิเทศศาสตร์สาขาบริหาร 
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ปริญญาตรีเทคโนโลยทีางการพิมพ ์
อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
ปี 2546  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ 19 ปี  (ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ปี 2540) เขา้รับต าแหน่งใหม่เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2556 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

กรรมการบริษทั สหกิจบรรจุภณัฑ ์จ ากดั (บริษทัยอ่ย) 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

พ.ศ.2556-ปัจจุบนั   กรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2555-ปัจจุบนั   กรรมการ 
                                 บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์
พ.ศ.2540-2553        กรรมการ 
                                 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2538-2553        กรรมการบริหาร 
                                 บจก.สหกิจบรรจุภณัฑ ์    
                             

 
วาระทีม่ส่ีวนได้เสียในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 
ไม่มี เน่ืองจากไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 ประชุมคณะกรรมการบริษทั 4 คร้ัง  เขา้ร่วมประชุม 4 คร้ัง 
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ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 

นายสุรัช นาวกีาร 
ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
55 ปี 
ไทย 
162/2 ถนนเพชรเกษม ซอย 2 ต าบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีการบญัชี มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 
 
 

พ.ศ.2556-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2538-2555        รองกรรมการผูจ้ดัการ 
                                 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์                          

ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 

นางวริษฐากาญจน์ ทองประดบั 
ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์/เลขานุการคณะกรรมการ 
59 ปี 
ไทย 
11, 13 ซอย 20/1 ถนนกาญจนวณิชย ์ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่  
จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
-ปริญญาตรีนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  (พ.ศ. 2555) 
-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบญัชี)   มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไม่มี 
 



รายงานประจ าปี 2559       Annual Report 2016 

 

36 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

พ.ศ. 2551-ปัจจุบนั  เลขานุการคณะกรรมการ 
พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
พ.ศ.2545-2555        ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี-การเงิน บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์

ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 

นายธวชัชัย ปานเดช 
ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
51 ปี 
ไทย 
125/429 หมู่ 1 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

พ.ศ.2549-ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
พ.ศ.2545-2548         ผูจ้ดัการแผนกขาย 
                                  บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์

 
ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 

 
นายสิทธิชัย ทะวาย 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1  
53 ปี 
ไทย 
125/448 หมู่ 1 ต าบลท่าขา้ม อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

การศึกษา/การอบรม ประโยควชิาชีพชั้นสูง ช่างกลโลหะ วทิยาลยัเทคนิค นครศรีธรรมราช 
 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 
 

ประสบการณ์การท างาน 
 

พ.ศ.2549-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2537-2549       ผูจ้ดัการแผนก Finishing 1 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์

 
ช่ือ-นามสกลุ  
ต าแหน่งปัจจุบัน 
อาย ุ
สัญชาต ิ
อยู่บ้านเลขที่ 

 
นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์ 
ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2  
52 ปี 
ไทย 
147 ซอย 11 (เพชรเกษม) ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

 
การศึกษา/การอบรม 
 

 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ 31 ธันวาคม 2558) 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน 

ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 
ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการที่
แข่งขัน/เกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิของ
บริษัททีอ่าจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
ไม่มี 
 

ประสบการณ์การท างาน พ.ศ.2549-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2 บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
พ.ศ.2544-2548       ผูจ้ดัการฝ่ายตลาด 
                                บมจ.เอส.แพค็ แอนด ์พร้ินท ์
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กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษัทฯ  
 

ตามหนงัสือรับรองของบริษทั กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือนายยทูากะ อิโตะ หรือ นาย
จุน โทมิตะ หรือนายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ คนใดคนหน่ึงรวมเป็นสองคนลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของ
บริษทั  

 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความสุจริต และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทัฯ ควบคุม
ก ากบัดูแลการบริหาร และการจดัการของคณะกรรมการบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ีซ่ึงคณะกรรมการตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการด าเนินการ ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้ การขายหรือโอน
กิจการของบริษทัฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมา
เป็นของบริษทัฯ การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือและ
ขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ก าหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2546 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ณ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2546 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

  

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
โดยมีการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก (External Audit) และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการ
เงินทั้งไตรมาส และประจ าปี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและ
เสนอแนะใหมี้การตรวจสอบรายการท่ีเห็นวา่จ าเป็น และเป็นส่ิงส าคญั พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอเก่ียวกบั

ต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีร่วมประชุม/จ านวน
การประชุมปี 2559

1. นายสุมิตร กาญจนมัพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4

กรรมการและกรรมการอิสระ

2. พล.ต.ต.อมัพร ภยัล้ี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ 4/4

3. รศ. ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ 3/4

ช่ือ-นามสกลุ
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การปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการสอบทาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ หรือขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

3. สอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะ
ทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืน
กฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีเพ่ือให้
มัน่ใจวา่ รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่บริษทัฯ 

5. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแตง่ตั้ง บุคคลซ่ึงมีความอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านกัตรวจสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคคลากร ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6. สอบทานความถูกตอ้ง ประสิทธิผลและการควบคุมภายในของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายงานการเงิน และสนบัสนุนใหป้ฏิบติังานอยา่งซ่ือสตัย ์ โปร่งใส เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัโครงการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีบริษทัไดเ้ขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมย ์

7. ก ากบัดูแลใหมี้การบริหารดา้นความเสียงจากการประกอบธุรกิจในทุกดา้น ทั้งดา้นการบริหาร การ
ผลิต เทคโนโลย ี และความเส่ียงจากภยัต่างๆ รวมถึงเสนอใหมี้การจดัท าแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ อนัอาจเกิดข้ึน 

8. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงใหค้  าแนะน าในเร่ืองงบประมาณ 

และก าลงัพลของแผนการตรวจสอบระบบงานภายใน และประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของผู ้
ตรวจสอบภายใน 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด 

11. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบตอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพื่อ
ช้ีแจงในเร่ืองเก่ียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
13. พิทกัษซ่ึ์งสิทธ์ิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยบนพ้ืนฐานของมาตรฐานทางการเงินท่ีก าหนดไว ้
14. ปฏิบติังานอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีหรือลูกจา้ง
ของบริษทัฯ และในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบดงัท่ีกล่าวมาน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 
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       คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย 

  ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นายยทูากะ   อิโตะ รองประธานกรรมการ,กรรมการบริหาร 
2. นายจุน        โทมิตะ กรรมการบริหาร 
3. นายโยสุเกะ   ยะมะโมะโตะ กรรมการบริหาร 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  

1. ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2. จดัท าโครงสร้างองคก์ร อ านาจบริหารองคก์ร โดยใหค้รอบคลุมทุกรายละเอียดการคดัเลือก การ
วา่จา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษทั ยกเวน้ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
 

3. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารน าเสนอ เพ่ือกลัน่กรองก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาอนุมติั 

4. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ีก าหนดเอาไวใ้ห้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5. มีอ านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการใหกู้ย้มืเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ไม่เกิน 50 ลา้น
บาท รวมถึงการเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยใหน้ าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบดว้ย 
หากเกินวงเงินท่ีก าหนด ใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

 

7. ก าหนดแนวปฏิบติัท่ีดีตอ่คูค่า้ โดยจดัใหมี้การคดัเลือกคูค่า้ การบรรจุคู่คา้ไวใ้นสาระบบของบริษทั 
การประเมินคู่คา้ และมีการ Complain คู่คา้หากพบวา่ไดรั้บสินคา้ไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดไว ้

 

8. มีอ านาจพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั 

 

9. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีประกอบการ โดยเนน้ใหเ้กิด
อุบติัเหตุเป็นศูนย ์ 

 

10. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดีและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน รวมถึง
การปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม อนัตรายจากสารเคมี และอ่ืนๆ อยา่งเคร่งครัด 

 

11. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามกฎหมายทุกฉบบั 
 

12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ านาจช่วงใหพ้นกังานระดบับริหารของบริษทัมีอ านาจอนุมติัทางการ
เงินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองตามท่ีคณะกรรมการบริหารพจิารณาเห็นสมควร 

อน่ึง การอนุมติัรายการใดๆ ขา้งตน้ จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการอนุมติัรายการท่ีท าใหค้ณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ และตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการ
ก าหนดขอบเขตชดัเจน  

ผูบ้ริหาร ณ 31 ธนัวาคม 2559 มีจ านวน 8 คน ประกอบดว้ย 
 

 

อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

1. มีอ านาจควบคุมการบริหารงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด
ไว ้และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

2. พิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจ าปีท่ีฝ่ายบริหารจดัท าเพื่อน าเสนอใหค้ณะกรรมการบริหาร
พิจารณาอนุมติั รวมทั้งควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน 

3. พิจารณาประเมินการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากปัจจยัต่างๆ 
ไม่วา่จากภายในหรือภายนอกบริษทัฯ 

4. มีอ านาจสัง่การ ออกระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายหรือ
ผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

5. พิจารณาการเขา้ท าสญัญาเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ และสญัญาต่างๆ ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ในกิจการ
ของบริษทัฯ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนและวธีิการจดัท าสญัญาดงักล่าว โดยใหน้ าเสนอกรรมการบริหาร
และกรรมการบริษทัเพื่อทราบดว้ย 

6. พิจารณาการน าสิทธิและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปก่อภาระผกูพนัใดกบับุคคล บริษทั หา้งร้าน หรือ
สถาบนัการเงิน เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

ต าแหน่ง

1. นายยทูากะ อิโตะ รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร

2. นายจุน โทมิตะ กรรมการบริหาร

3. นายโยสุเกะ ยะมะโมะโตะ กรรมการบริหาร

4. นายสุรัช นาวีการ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน

5. นางวริษฐากาญจน์ ทองประดบั ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนเชิงกลยทุธ,์ เลขานุการคณะกรรมการ

6. นายธวชัชยั ปานเดช ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด

7. นายสิทธิชยั ทะวาย ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1

8. นายประพจน์ ปรีดาวรานนท์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 2

ช่ือ-นามสกลุ
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7. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษทัฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหรือเงินปันผลประจ าปี 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมติั 

8. ด าเนินการใดๆ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามการใหอ้ านาจจากคณะกรรมการบริษทั 
ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายของคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี อ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่รวมถึงอ านาจท่ีท าใหป้ระธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารสามารถอนุมติัรายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามขอ้บงัคบับริษทัและตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด) ท ากบับริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขต
ชดัเจน 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร      
แมว้า่บริษทัฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษทัฯ มี

นโยบายท่ีจะสรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษทัฯ ได ้ ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาจาก
ปัจจยัหลายประการประกอบ เช่น ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เป็นตน้ โดยได้
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการแตง่ตั้งและถอดถอนกรรมการดงัน้ี 

 

1. คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น 
ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้
ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

3. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
3.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
3.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3.3 บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบั
ถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทน
ต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือ
นอ้ยกวา่สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีง
เท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
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5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหาร 
 

(1)  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการ แยกเป็นดงัน้ี 

  (1) ค่าเบ้ียประชุม 

   1.1  เบ้ียประชุมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 
    - เบ้ียกรรมการรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท 

1.2  เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

    - เบ้ียประชุม คร้ังละ 6,500 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
  (2) เงินโบนสักรรมการ จะพิจารณาตามผลประกอบการของบริษทั 

  (3) ค่าตอบแทนจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน โดยจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อย 
                                     ละ 3-5 ของค่าจา้งทุกเดือน ในขณะท่ีบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสบทบในอตัราเท่ากนั 

 

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559, 2558 และปี 2557 หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน
เงินเบ้ียประชุม 4 336,000.00      4 336,000.00      5 425,749.50      
โบนสัรวม 4 33,600.00        4 39,200.00        4 28,000.00        

รวม 369,600.00      375,200.00      453,749.50      

สรุปเปรียบเทียบค่ำตอบแทนผู้บริหำร หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน
เงินเดือนรวม 7 9,119,436.00   7 8,922,360.00   7 7,021,720.00   
โบนสัรวม 5 550,743.00      5 619,542.00      5 458,810.00      

รวม 9,670,179.00   9,541,902.00   7,480,530.00   

 

เงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับผู้บริหำร หน่วย : บาท

จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน จ ำนวนรำย จ ำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 6 339,964.35      6 280,103.00      7 313,086.00      

รวม 339,964.35      280,103.00      313,086.00      

ปี 2558

ค่ำตอบแทน
ปี 2559 ปี 2558

ปี 2557

ปี 2557

ปี 2557
ค่ำตอบแทน

ปี 2559 ปี 2558

ค่ำตอบแทน
ปี 2559
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้พึง
ปฏิบติัท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย ์และกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงจะสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทัฯ ก าหนดแนวนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการดงัน้ี 
1. ใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. จดัโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษทั
แลว้ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอ่ืนได ้นอกจากน้ี ใหมี้การก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอยา่งชดัเจน 

3. ด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งชดัเจนและเพียงพอ
ในเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความเส่ียง ใหมี้การประเมิน วางกล
ยทุธ์แกไ้ข และติดตามบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและสม ่าเสมอ 

5. สร้างส านึกในการปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมและถูกตอ้งชอบธรรมใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 ผูถื้อหุน้ : สิทธิและความเท่าเทียมกนั  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหุน้ทุก ๆ คน อยา่งเท่าเทียมกนั เช่น บริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบถึงความคืบหนา้การด าเนินงานของบริษทั อยา่งสม ่าเสมอ และในการประชุมผูถื้อหุน้บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ ้
ถือหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทัฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ ส าหรับรายงานการประชุมผูถื้อหุน้นั้น ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้
แลว้เสร็จภายใน 7 วนัหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ โดยไดจ้ดัเก็บรายงานการประชุมอยา่งเป็นระเบียบเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้
สามารถตรวจสอบได ้ 

 สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ  
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1. พนกังาน บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มีสวสัดิการท่ีดี และพฒันาใหเ้ป็นสถาน
ประกอบการท่ีพนกังานท างานแลว้มีความสุข ทั้งดา้นร่างกาย (มีการจดัท า
โครงการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือก่อนเขา้ปฏิบติังาน) และจิตใจ โดยมี 
ประสานงานกบัโรงพยาบาลในเร่ืองการเฝ้าระวงัมิใหเ้กิดโรคจากการ
ปฏิบติังาน มีการตรวจสภาพแวดลอ้ม ตรวจวดัสมรรถภาพทางร่างกายของ
พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ และติดตามผลอยา่งใกลชิ้ด  

2. คู่คา้และเจา้หน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม มีการคดัเลือกคู่คา้ซ่ึง
ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน ISO ของบริษทัฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ 
และ/หรือ ขอ้ตกลงในสญัญาท่ีท าร่วมกนั 
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3. ลูกคา้ บริษทัฯ ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ โดย
ใหค้วามส าคญักบัการบริการและความตรงต่อเวลาควบคู่กนัไป 

4. คู่แข่ง บริษทัฯ ประพฤติตามกติกาการแข่งขนัท่ีดี และหลีกเล่ียงวธีิการไม่สุจริตเพ่ือ
ท าลายคู่แข่ง 

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดูแลสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ขา้งตน้เป็นอยา่งดี 

 

 การประชุมผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ ค านึงถึงความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ โดยไดจ้ดัการประชุมในสถานท่ีท่ี

สะดวกต่อการเดินทาง ซ่ึงไม่ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้พร้อม
ระเบียบวาระการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระเป็นตวัแทน
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้ ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เสนอขายหุน้ต่อประชาชน
ทัว่ไป เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอีกทางหน่ึง นอกจากน้ี ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เสนอ
ขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะใหค้ณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุน้โดย
พร้อมเพรียงกนั 

 

 ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์  
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ด าเนินธุรกิจ ท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทัฯ 
ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความ
รับผิดชอบ ซ่ือสตัยสุ์จริตระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการ 
และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดใ้หค้วามส าคญัอยา่งยิง่ต่อระบบการควบคุมภายใน 
การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเร่ือง
ดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหร้ะบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทัฯ 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัเป็นผูพิ้จารณาการก าหนดและการแยกบทบาทหนา้ท่ี และความรับผดิชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารอยา่ง
ชดัเจน 

 ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์       
เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูอ้นุมติั

รายการระหวา่งกนั ดงัรายละเอียดในขอ้ 11 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัท่ี
เกิดข้ึนในงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนด 

นอกจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั บริษทัฯ ยงัมีการดูแลเร่ืองการใช้
ขอ้มูลภายใน โดยบริษทัฯ มีนโยบายใหผู้บ้ริหารปฏิบติัตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และหา้มการใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  
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 จริยธรรมธุรกิจ 
บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code 

of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตอ้งทราบถึงบทบาท
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบวา่ จะตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัย ์ สุจริต และค านึงถึงผลประโยชนข์องบริษทัฯ และผูถื้อหุน้
เป็นส าคญั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเพ่ือใหพ้นกังานทัว่ไปยดึถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ซ่ึงในขอ้บงัคบัดงักล่าวมีการก าหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนขอ้บงัคบั
ดว้ย 

 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 8 คน เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นลูกจา้ง
ของบริษทัฯ จ านวน 5 คน โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 คน หรือคิดเป็นกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ในปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกบัประธานคณะกรรมการบริหารและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยไม่เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และไม่ไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ ดงันั้นจึงมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ท่ี และการท่ีนายยทุธ ชินสุภคักลุ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารควบคู่กนัไปนั้น เป็นไปเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั  อยา่งไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของทั้ง 2 ต าแหน่งดงักล่าวแยกไวอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ี บริษทัฯ 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจ านวน 3 ท่าน ท าหนา้ท่ีในการ
ถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของบริษทัอีกดว้ย 

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ทุกปี มีมติอนุมติัใหเ้ร่ิมจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมกาตาม

สมควร โดยค่าตอบแทนดงักล่าว ผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้วา่มีความเหมาะสมเม่ือค านึงถึงประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
จากคณะกรรมการและอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัของอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ส าหรับค่าตอบแทนของผูบ้ริหารนั้น เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดมี้การพิจารณาคณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน เน่ืองจากโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น ดงันั้น ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัจึงเป็น
ผูก้  าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารโดยเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละคน  

 การประชุมคณะกรรมการ 
ขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนดให ้ บริษทัฯ จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงในปี 2558 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยในแต่ละคร้ัง
มีคณะกรรมการเขา้ร่วมเกินกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงความสะดวกใน
การเขา้ร่วมประชุมโดยจดัการประชุมท่ีส านกังานของบริษทัฯ หรือสถานท่ีอ่ืนใด ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และไม่
ขดัต่อขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดน้ าส่งหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการพร้อมขอ้มูลประกอบวาระการ
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ประชุมต่างๆ ใหค้ณะกรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบับริษทั และหาก
มีเหตจุ าเป็นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้กรรมการจะแจง้บริษทัฯ ล่วงหนา้ก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วนั 

 

รายช่ือ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 
1. นายยทูากะ  อิโตะ                                           4/4 

 
2. นายยาสุโอะ นาคานิชิ                                           2/4 

 
3. นายจุน โทมิตะ                                           4/4 

 
4. 
 

นายเคนอิจิ คามิโมโต                                           3/4 

5. นายโยสุเกะ    ยะมะโมะโตะ                                           3/4 
 

6. นายสุมิตร กาญจนมัพะ                                           4/4 
 

7. รศ. ดร.สณัห์ชยั กล่ินพิกลุ                                           3/4 
 

8. พล ต.ต. อมัพร ภยัล้ี                                           4/4 
 

9.  นายเศวต รมฤทธา                                           4/4 
 

 คณะกรรมการชุดยอ่ย 
 

นอกจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ บริษทัฯ ยงัมีคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัน้ี 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน  
2. คณะกรรมการบริหาร   ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจ านวน 3 ท่าน  
 

โดยไดมี้การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยขา้งตน้ไวอ้ยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากโครงสร้าง
องคก์รของบริษทัฯ ไม่ซบัซอ้น 

 

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคุมภายในส าหรับทั้งระดบับริหารและระดบัปฏิบติัการ จึงไดก้ าหนด
ภาระหนา้ท่ีและอ านาจในการด าเนินการของผูบ้ริหารและพนกังานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการควบคุมดูแลการใช้
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ทรัพยสิ์นใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด และยงัมีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเงิน โดยจดัใหมี้รายงานทาง
การเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ เพือ่ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานและ
ระบบการเงิน รวมถึงตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง
บริษทั ส านกังาน พิชยั แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบบญัชีและการเงิน (Internal 
Control) โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหฝ่้ายตรวจสอบและพฒันาระบบมี
ความเป็นอิสระ สามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ส าหรับการบริหารความเส่ียงนั้น บริษทัฯ จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอไม่วา่จะเป็นความ
เส่ียงทางธุรกิจและความเส่ียงทางการเงิน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารซ่ึงจดัข้ึนทุกๆ เดือน ซ่ึงนอกจากการ
ประเมินความเส่ียงแลว้ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูก้  าหนดกลยทุธ์ และมาตรการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมาย
ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งติดตามความเส่ียงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ือง และรายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

 รายงานของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยงบ
การเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีมีความ
เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า 
รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีบญัชี 2556 เป็นตน้มา คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในสารสนเทศทางการเงินท่ี
ปรากฏในรายงานประจ าปี และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจะเป็นผูดู้แล
รับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงจะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ าปี 

 

 ความสมัพนัธ์กบัผูล้งทุน 
 

 ในการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรก บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ทั้งในดา้นขอ้มูล
ทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไปในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์ (แบบ 69-1) และร่างหนงัสือช้ี
ชวนต่อผูล้งทุน อยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) ทั้งน้ี ภายหลงัจากท่ีหุน้สามญัของบริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้ บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยและปรับปรุงขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปตาม
มาตรฐานและเกณฑท่ี์ก าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแมว้า่บริษทัฯ จะยงั
ไม่มีการจดัตั้งหน่วยงานเก่ียวกบันกัลงทุนสมัพนัธ์ แต่ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัวเิคราะห์ ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจทัว่ไป  

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษทัฯ มีนโยบายและวธีิการดูแลผูบ้ริหารในการน าขอ้มูลของบริษทัฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตน 
รวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 
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1. ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. บริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 และจดัส่งส าเนารายงานน้ีใหแ้ก่บริษทัฯ ในวนัเดียวกบั
วนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. บริษทัฯ จะด าเนินการส่งหนงัสือเวยีนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บขอ้มูลภายในท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้ม
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน โดยบริษทัฯ ไดว้างมาตรการลงโทษส าหรับกรณีท่ี
ผูบ้ริหารฝ่าฝืนนโยบายการน าขอ้มูลภายในไปใช ้ โดยบทลงโทษจะข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการน า
ขอ้มูลภายในไปใช ้เร่ิมจาก การตกัเตือนดว้ยวาจา ดว้ยลายลกัษณ์อกัษร และออกจากงาน ตามล าดบั 

 ทรัพยากรบุคคล 
 

-  บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2559 และวนัท่ี 31 ธ.ค. 2558 บริษทัฯ มีพนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) แบ่งตามสาย 

งานหลกัไดด้งัน้ี 
      

สรุปเปรียบเทยีบบุคลากร                                           หน่วย : คน 

หน่วยงาน ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2559 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2558 

ฝ่ายการตลาด 7 7 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 10 10 

ฝ่ายผลิต 215 217 

แผนกบุคคลและธุรการ   8   8 

รวม  240 242 
 

สรุปค่าตอบแทนแก่บุคลากร           หน่วย : บาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 

เงินเดือนรวม 40,152,616.06 38,454,815.68 

โบนสัรวม 4,053,639.60 4,645,710.93 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1,530,286.51 1,421,969.27 

อ่ืนๆ (ถา้มี) 12,045,602.74 9,785,271.42 

รวม 57,782,144.91 54,307,767.30 

     * ค่าตอบแทนอ่ืนๆ หมายถึง คา่ล่วงเวลา ค่าน ้ ามนั ค่ายานพาหนะ ค่าเบ้ียขยนั ค่าอาหารกะกลางคืน 
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ค่าตอบแทนแก่บุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559 ในอตัราร้อยละ 6.40  เกิดจากการปรับอตัราเงินเดือนและ
ค่าจา้งประจ าปี เฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 3-5 ส าหรับอ่ืนๆ ท่ีลดลงเกิดจากค่าล่วงเวลาท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2559 โดยมีสาเหตจุาก
ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ในเวลาท่ีรวดเร็วข้ึน 

ในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั และไม่เคย
มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงาน 

 นโยบายในการพฒันาพนกังาน 
พนกังานถือเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษ ดงันั้นบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยจึงไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาพนกังานเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะ และประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยการจดัอบรมพนกังานถึงทกัษะ เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการปฏิบติังานเพ่ือใหก้ารผลิตบรรจุภณัฑก์ระดาษของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในสองปีท่ีผา่นมากลุ่มโอจิ จะมีการแขง่ขนักีฬาส าหรับบริษทัท่ีอยูใ่น
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค โดยจะหมุนเวยีนไปตามประเทศต่างๆ ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดส่้งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั
ทุกคร้ังเพ่ือเป็นการเช่ือมสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งประเทศในกลุ่มโอจิดว้ยกนั และจะไดเ้ป็นขวญัและก าลงัใจใหก้บั
พนกังาน ส าหรับงานดา้นความปลอดภยั ซ่ึงกลุ่มโอจิถือปฏิบติัเป็นอนัดบัท่ีหน่ึงในการปฏิบติังาน โดยจดัใหมี้การ
ประชุมร่วมกนัระหวา่งประเทศในเร่ืองความปลอดภยัจากการท างาน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่การเกิดอุบติัเหตุใน
กลุ่มโอจิทั้งหมด เพ่ือเป็นการปลูกฝัง ความตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยัแก่พนกังานทุกคน ซ่ึงบริษทั จะปกป้อง
และปิดจุดเส่ียงใหพ้นกังานไดท้ างานอยา่งปลอดภยั ซ่ึงหมายรวมถึงความปลอดภยัส าหรับครอบครัวของพนกังานท่ี
ท างานร่วมกนัในกลุ่มโอจิ มีฐานะมัน่คงใหก้บัครอบครัวตลอดไป 
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การควบคุมภายใน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ไดพ้ิจารณาและประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยดูจากรายงานการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
“ส านกังานพิชยั แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั” และจากการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร พิจารณาเอกสารท่ีฝ่าย
บริหารจดัท าแลว้ สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 ส่วนคือ องคก์รและ
สภาพแวดลอ้ม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 
และระบบติดตามส าหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืนของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัมีการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้ ในส่วนของการท าแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan or Business Continuity 
Management/Plan) กรณีเกิดภยัต่างๆ เพ่ือธุรกิจจะไดด้ าเนินต่อไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอให้
เป็นแนวทางในการปฏิบติัโดยสงัเขป ซ่ึงคาดวา่ บริษทัฯ จะน าไปด าเนินการต่อไปเพ่ือความต่อเน่ืองของธุรกิจ หากเกิด
ภาวะฉุกเฉินใดๆ ในอนาคต   

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระครบทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงแตง่ตั้งเม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 
2546 เพื่อดูแลใหร้ะบบการควบคุมภายใน เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และ
จดัท ารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีความเห็นเพ่ิมเติมวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีระบบการ
ควบคุมภายในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และการ
ตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม และสามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอนัเกิดจากการท่ี
ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือไม่มีอ านาจเพียงพอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน คือ บริษทั ส านกังาน พิชยั 
แมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท ์ จ ากดั เพ่ือตรวจสอบและจดัท าระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในขอบเขต
ดงัต่อไปน้ี 

 

- สอบทานความเช่ือถือได ้และความครบถว้นของขอ้มูลทางการเงิน 
- สอบทานระบบงาน ท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการด าเนินงานวา่ ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน 

ระเบียบปฏิบติั 
- สอบทานความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลรักษาสินทรัพย ์
- ประเมินการใชท้รัพยากรวา่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- สอบทานการด าเนินการหรือแผนงานวา่ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ และมีการ

ปฏิบติัตามแผนท่ีก าหนด 
- สอบทานการปฏิบติังานวา่ไดมี้การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ทั้งน้ีไม่มีขอ้สงัเกตในรายงานการควบคุมภายในของส านกังานพิชยัแมเนจเมน้ท ์ คอนซลัแทนท์  ส่วนการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2558 และ 2557 ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคือ ส านกังานปีติเสว ีเป็นรายงานท่ีไม่มีเง่ือนไข และไม่มีขอ้สงัเกต 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

 บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ  และหกัส ารองตามกฎหมายของงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยปกติจะจ่ายเงินปันผลปีละ 2 
คร้ัง  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ / ประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แตบ่ริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใช้
เงินเพ่ือการขยายกิจการ 

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวนหุน้ละ 0.019 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 5.70 ลา้นบาทบริษทัฯ ไม่ 
ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล  ดงันั้นบริษทัจะจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.019 บาทในวนัท่ี 25 
พฤษภาคม 2560 ทั้งน้ีตอ้งรอมติอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงจะจดัประชุม
ในวนัท่ี  27  เมษายน 2560 

 

- ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล จากผล
การด าเนินงานปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินปันผจ่ายทั้งส้ิน 3.6 
ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  

 

- ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 13สิงหาคม 2558 มีมติอนุมติัใหมี้การ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากการด าเนินงานตั้งแตเ่ดือนมกราคม – มิถุนายน ในอตัราหุน้ละ0.016 
บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 4.80 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 11 กนัยายน 
2558 

 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 11,008,604.66 16,796,207.31 

2. เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.019 0.028 

      2.1 เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 0.00 0.016 

      2.2 เงินปันผลประจ าปี    0.019 * 0.012 

3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 5,700,000 8,400,000 

4. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.78 50.01 

 
* ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลจ านวนหุน้ละ 0.019 บาท ยงัคงมีความไม่แน่นอน ตอ้งรอมติอนุมติัจากท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ซ่ึงจะประชุมในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 น้ี 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) 
 

 จากมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559 อนุมติัแต่งตั้ง
นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4712 หรือนางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 7750 ของส านกังานปีติเสว ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปี 2559 ดว้ยค่าตอบแทน
จ านวนไม่เกิน 950,000 บาท โดยมีค่าสอบบญัชีและค่าใชจ่้ายอ่ืนดงัน้ี 
 

สรุปเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชี 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าสอบบญัชี 950,000.00 910,000.00 800,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 184,737.04 149,636.78  141,829.95 
     รวม 1,184,737.04 1,059,636.78 941,829.95 
 

 ส านกังานปีติเสวใีนฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย ยนืยนัความเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชี ดงัน้ี 

 การมีส่วนไดเ้สียทางการเงิน 
หุน้ส่วนซ่ึงรับผดิชอบในงานตรวจสอบบญัชีของบริษฯั และบริษทัยอ่ย ทุกคน ทั้งผูส้อบบญัชี 
และหุน้ส่วนอ่ืนๆ ของส านกังานฯ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มิไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

 การใหบ้ริการดา้นอ่ืนซ่ีงมิใช่งานตรวจสอบบญัชี 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส านกังานฯ มิไดใ้หบ้ริการอ่ืนแก่บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย 

 การมีส่วนไดเ้สียทางการคา้ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส านกังานฯ มิไดจ้ดัซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายใน (Internal Audit fee) 
  

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 อนุมติัแต่งตั้งนายพิชยั ล้ิมรส
เจริญ อดีตเคยเป็นผูจ้ดัการอาวโุสดา้นตรวจสอบบญัชีและท่ีปรึกษาธุรกิจ บริษทั ส านกังาน เอสจีว ีณ ถลาง จ ากดั 
ผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ ส าหรับรอบบญัชีปี 2559 ดว้ยค่าตอบแทนจ านวนไม่เกิน 168,000 บาท โดยมีค่า
สอบบญัชีและค่าใชจ่้ายอ่ืนดงัน้ี 
 

สรุปเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีภายใน 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
ค่าสอบบญัชีภายใน 168,000.00 160,000.00 160,000.00 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ     5,099.49     11,733.97      4,699.96 
     รวม 173,099.49 171,733.97 164,699.96 
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 การมส่ีวนได้เสียทางการเงนิ  

 

หุน้ส่วนซ่ึงรับผดิชอบในงานตรวจสอบบญัชีของบริษฯั และบริษทัยอ่ย ทุกคน รวมทั้งผูส้อบบญัชี
และหุน้ส่วนอ่ืนๆ ของส านกังานฯ ตลอดจนสมาชิกในทีมตรวจสอบทุกคน รวมถึงคู่สมรสและ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มิไดถื้อหุน้ในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 

 
 การให้บริการด้านอ่ืนซ่ีงมใิช่งานตรวจสอบบญัชี 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส านกังานฯ มิไดใ้หบ้ริการอ่ืนแก่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 

 การมส่ีวนได้เสียทางการค้า 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส านกังานฯ มิไดจ้ดัซ้ือสินคา้และบริการจากบริษทัและ
บริษทัยอ่ยแต่อยา่งใด 
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 รายการระหว่างกัน 
 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สินทรัพย ์ หน้ีสิน รายได ้ และค่าใชจ่้าย 
ส่วนหน่ึงของบริษทัฯ เกิดข้ึนจากรายการบญัชีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว บริษทัเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือ
หุน้และ/หรือการเป็นกรรมการร่วมกนั ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดร้ะบุไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 โดยมีโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

                                                          ลกัษณะ 
                                                          ความ                            ด าเนินกิจการ                       อตัราส่วนการถือหุน้ร้อยละ      
        บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                 สมัพนัธ์       ประเภทธุรกิจ                 ในประเทศ        ปี 2558                  ปี 2558      
บจ. โอจิ โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่               1    ผลิตและจ าหน่าย                 ญ่ีปุ่น                -                            -                                                              
                                                                              ผลิตภณัฑจ์าก 
                                                                              กระดาษทุกประเภท 
 

บจ.สหกิจบรรจุภณัฑ ์                           2             โรงพิมพ ์ผลิตและ                ไทย               100                       100 
                                                                              จ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์    
     

บจ.บ๊อก เอเชีย กรุ๊ปอินเตอร์                 3               ผลิตกระดาษและจ าหน่าย     ไทย                  -                           - 
เนชัน่แนล                                                              บรรจุภณัฑ ์
 

GS Paper & Packaging Sdn. Bhd.        3              ผลิตกระดาษและจ าหน่าย      มาเลเซีย           -                           - 
                                                                              บรรจุภณัฑ ์      
  

บจ.ยเูน่ียน แอนด ์โอจิ อินเตอร์แพค็     3              ผลิตกระดาษและจ าหน่าย      ไทย                  -                           -  
                                                                              บรรจุภณัฑ ์       
     

Ojittex Haiphong Co., Ltd.                   3              ผลิตกระดาษ                           เวยีดนาม         -                           - 
 

Oji Industrial Material  3              บริหารจดัการ                          ญ่ีปุ่น               -                           - 
Management Co., Ltd. 
Oji Asia Packaging Sdn. Bhd. 3 บริหารจดัการ    มาเลเซีย            -                          -          
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 ผลิตกระดาษและ  นิวซีแลนด ์        -                          -   
     จ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์              
 

    ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายการก าหนดราคา กบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี: 
 

1. เป็นบริษทัใหญ่ของบริษทัฯ คิดคา่ธรรมเนียมค ้าประกนัสินเช่ือใหก้บับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 
0.2 ต่อปีของจ านวนเงินกูค้งเหลือในแต่ละไตรมาส 
 

2. เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯ ก าหนดราคาซ้ือขายวตัถุดิบและเคร่ืองจกัร โดยใชต้น้ทุนบวกอตัราผลตอบแทนท่ี
ตกลงร่วมกนั ซ่ึงเท่ากบัร้อยละ 10-15 

 

3. เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่  
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4. บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในกลุ่มเดียวกนั ซ้ือขายสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบในราคาตลาด ส าหรับค่าบริหาร 
จดัการและค่าท่ีปรึกษา เรียกเก็บตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงันี้.- 

                                                                                             

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 
 

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีทีม่กีารท ารายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้งในอนาคต 
บริษทัฯ จะเสนอใหแ้ก่ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัรายการระหวา่งกนั โดยตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล ยติุธรรม และมีนโยบายการก าหนดราคา
ท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว 
 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2547 วนัท่ี 8 มกราคม 2547 มีมติก าหนดมาตรการอนุมติัรายการระหวา่ง
กนั โดยพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและตอ่เน่ือง 
และรายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมติัรายการระหวา่งกนัเป็นดงัน้ี 

1. รายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ 
รายการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ เช่น การจา้งพิมพห์นงัสือ การขายวตัถุดิบ เป็นรายการท่ีจะยงัคงเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการคา้ปกติธุรกิจ ดงันั้น บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางใน
การปฏิบติัส าหรับรายการดงักล่าว โดยระบุเง่ือนไขการท ารายการใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
ในราคาตลาดท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได ้ โดยน าเสนอให้

 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
บริษทัใหญ่     
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 1,288,513.92 1,339,657.48 237,039.11 302,076.98 
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากขายและบรกิาร - - 10,988.95 21,729.02 
รายไดอ้ื่น - - - 250,080.69 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู - - 5,273,653.30 7,796,523.12 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - 12,121.00 29,700.00 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

รายไดจ้ากขายและบรกิาร 471,715.00 4,041,434.10 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 19,584,204.16 22,060,529.10 11,869,851.61 13,084,657.01 
ค่าทีป่รกึษา - 1,067,735.12 - - 
ค่าบรหิารจดัการ 1,734,664.86 3,330,605.25 1,381,642.42 3,330,605.25 
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คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัในหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบติัดงักล่าว 
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการตรวจสอบวา่รายการดงักล่าวไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมติัไว ้

2. รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว 
รายการพิเศษท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราว เช่น การขายเคร่ืองจกัร เป็นตน้ บริษทัฯ จะจดัใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเง่ือนไขราคาท่ี
เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนันั้น บริษทัฯ 
จะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณาตรวจสอบรายการดงักล่าว ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาอนุมติัการท ารายการของ
คณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง   

รายการระหวา่งกนัท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ท าการตรวจสอบรายการระหวา่งกนัทุกประเภทรายการ ดงันั้นบริษทัฯ ยงัคงเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  
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 ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559, 2558 และ 2557 
 

 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 
ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวยีน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 
   ท่ีถึงก าหนดรับช าระภายในหน่ึงปี 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

 
 

17.69 
158.21 
136.90 

 
3.70 
0.33 

- 

 
 

1.44% 
12.86% 
11.12% 

 
0.30% 
0.03% 

- 

 
 

31.40 
159.18 
111.43 

 
4.00 
0.94 

- 

 
 

2.49% 
12.63% 
8.85% 

 
0.32% 
0.07% 

- 

 
 

29.01 
190.22 
135.84 

 
3.13 
0.37 

- 

 
 

2.12% 
13.92% 
9.94% 

 
0.23% 
0.03% 

- 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 316.83 25.75% 306.95 24.36% 358.57 26.24% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์-สุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน-สุทธิ 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 
- 
- 

2.36 
876.59 

13.03 
14.30 
6.60 
0.87 

 
- 
- 

0.19% 
71.23% 
1.06% 
1.16% 
0.54% 
0.07% 

 
0.03 

- 
2.79 

914.98 
14.37 
14.30 
6.34 
0.55 

 
0.00% 

- 
0.22% 

72.60% 
1.14% 
1.13% 
0.50% 
0.04% 

 
2.62 

- 
2.64 

981.88 
- 

14.30 
6.43 
0.01 

 
0.19% 

- 
0.19% 

71.86% 
- 

1.05% 
0.47% 
0.00% 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 913.75 74.25% 953.36 75.64% 1,007.88 73.76% 
รวมสินทรัพย์ 1,230.58 100% 1,260.31 100% 1,366.45 100% 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจาก 
   สถาบนัการเงิน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์น 
ส่วนของหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระภาย 
ในหน่ึงปี  

 
 

196.38 
 

81.00 
0.02 

 
 

 
 

15.96% 
 

6.58% 
0.00% 

 
 

 
 

202.60 
 

64.95 
3.76 

 
 

 
 

16.08% 
 

5.15% 
0.30% 

 
 

 
 

264.54 
 

73.34 
1.05 

 
 

 
 

19.36% 
 

5.37% 
0.08% 
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 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 
 ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 
  เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 
เงินปันผลคา้งจ่าย 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

46.10 
0.91 
1.50 

20.53 
0.85 

3.75% 
0.07% 
0.12% 
1.67% 
0.07% 

- 
0.16 
0.97 

20.53 
0.83 

- 
0.01% 
0.08% 
1.63% 
0.06% 

- 
- 

1.15 
20.53 
0.72 

- 
- 

0.08% 
1.50% 
0.05% 

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 347.29 28.22% 293.82 23.31% 361.33 26.44% 
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 
383.90 

28.83 

 
31.20% 
2.34% 

 
430.00 

29.83 

 
34.12% 
2.37% 

 
430.0 
24.22 

 
31.47% 
1.77% 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 412.73 33.54% 459.83 36.49% 452.22 33.24% 
รวมหนีสิ้น 760.02 61.76% 735.65 59.80% 815.55 56.68% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 
ทุนเรือนหุน้  
   ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั    
   300,000,000หุน้มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 
   หุน้สามญั 300,000,000หุน้ มูลค่า 
   หุน้ละ 1 บาท 
ส่วนเกินทุน 
   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม จดัสรรแลว้ 
   ส ารองตามกฎหมาย 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.0 
(137.82) 

 
 
 
 
 
 

24.38% 
 

22.62% 
 

2.44% 
(11.20%) 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(101.72) 

 
 
 
 
 
 

23.80% 
 

22.09% 
 

2.38% 
(8.07%) 

 
 
 

300.00 
 
 

300.00 
 

278.37 
 

30.00 
(57.47) 

 
 
 
 
 
 

21.95% 
 

20.37% 
 

2.20% 
(4.21%) 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

470.56 
- 

38.24% 
- 

506.65 
- 

40.20% 
- 

550.90 
- 

40.32% 
- 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 470.56 38.24% 506.65 40.20% 550.90 40.32% 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 1,230.58 100% 1,260.31 100% 1,553.69 100% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2559, 2558 และ 2557 
  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

 
31 ธ.ค. 2557 

(จดัประเภทใหม่) 
ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและการ
ใหบ้ริการ 
รายไดอ่ื้น 

 
893.73 

 
3.54 

 
100% 

 
0.40% 

 
940.69 

 
3.20 

 
100% 

 
0.34% 

 
957.43 

 
1.87 

 
100% 

 
0.20 

รวมรายได ้ 897.27 100.40% 943.89 100.34% 959.30 100.20% 

ค่าใชจ่้าย 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการ
ใหบ้ริการ 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
811.45 

 
34.34 
60.27 

 
90.79% 

 
3.84% 
6.74% 

 
850.77 

 
40.87 
60.03 

 
90.44% 

 
4.34% 
6.38% 

 
906.87 

 
43.71 
55.93 

 
94.72% 

 
4.57% 
5.84% 

รวมค่าใชจ่้าย 906.06 101.38% 951.67 101.17% 1,006.50 105.12% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการ
เงินและภาษีเงินได ้
ตน้ทุนทางการเงิน 

 
(8.79) 

(24.69) 

 
(0.98%) 
(2.76%) 

 
(7.78) 

(26.01) 

 
(0.83%) 
(2.76%) 

 
(47.21) 
(28.72) 

 
(4.93%) 
(3.00%) 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้

(33.47) 
(1.65) 

(3.74%) 
(0.18%) 

(33.79) 
(2.29) 

(3.59%) 
(0.24%) 

(75.93) 
14.30 

(7.93%) 
1.49% 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั: 
- ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดั

มูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์พนกังาน 

- ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไร
(ขาดทุน)ตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

(35.12) 
 
 
 

3.29 
 
 

(0.66) 

(3.93%) 
 
 
 

0.37% 
 
 

(0.07%) 

(36.08) 
 
 
 

1.03 
 
 

(0.21) 

(3.84%) 
 
 
 

0.11% 
 
 

(0.02%) 
 

(90.23) 
 
 
 

1.12 
 
 

(0.22) 

(9.42%) 
 
 
 

0.12% 
 
 

(0.02%) 

รวม 2.63 0.29% 0.83 0.09% 0.90 0.09% 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปี 

(32.49) (3.64%) (35.26) (3.75%) (89.33) (9.33%) 

 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาทต่อหุน้) 
 

(0.12) 
  

(0.12) 
  

(0.30) 
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 งบกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2559,  2558 และ 2557 
 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 26.52 82.82 35.10 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (30.22) (9.42) 115.03 
กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (10.01) (71.01) (129.59) 
กระแสเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (13.71) 2.39 20.54 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 31.40 29.01 8.47 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 17.69 31.40 29.01 

 

 งบการเงนิ 
(ก.) ผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 

 

ปี 2557 นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  7750  
 ส านกังาน ปีติเสว ี
ปี 2558 นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรือน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7750  
 ส านกังาน ปีติเสว ี
ปี 2559 นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4712  
 ส านกังาน ปีติเสว ี
 

(ข.) สรุปรายงานการสอบบญัชี 
 

รายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ในระยะ 
3 ปีท่ีผา่นมาสรุปไดด้งัน้ี  

 

- ปี 2557 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ ไม่มีวรรคเนน้  
- ปี 2558 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ ไม่มีวรรคเนน้  
- ปี 2559 เป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขและ ไม่มีวรรคเนน้  

 

(ค.) ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท 

         รายได้ 
- ปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 957.43 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 16.98 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.81 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2556 จากสภาวการณ์เศรษฐกิจโลกท่ี
ถดถอย การส่งออกลดลง ประกอบกบัช่วงปลายปีค่าเงินบาทแขง็ค่าข้ึนซ่ึงกระทบภาคส่งออก 
อุตสาหกรรมอาหารไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนวตัถุดิบ ส่วนอุตสาหกรรมยางไดรั้บผลกระทบ
เน่ืองจากราคาท่ีตกต ่าลง 
 

- ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 940.69 ลา้นบาทลดลง 16.74 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.75 เม่ือเทียบกบัปี 2557 สาเหตุหลกัมาจากเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงชะลอตวั
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ลง ภาคการส่งออกของประเทศติดลบ สินคา้กลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์ ยา้ยฐานการผลิดไปยงัประเทศเพ่ือน
บา้น, ปัญหาดา้นการประมงท่ีประเทศไทยไดรั้บใบเหลืองจาก IUU (Illegal, Unreported and 
Unregulated) และปัญหาโรคของกุง้ยงัไม่สามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งเด็ดขาด  ท าใหอุ้ตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแช่แขง็ อาหารกระป๋องลดลงเน่ืองจากไม่มีวตัถุดิบ แมว้า่อุตสาหกรรมถุงมือยางจะเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง จากสาเหตุท่ีตน้ทุนวตัถุดิบมีราคาต ่าลงค่อนขา้งมาก และตลาดโลกยงัจ าเป็นตอ้งใชเ้น่ืองจาก
เกิดภาวะโรคติดต่อในหลายประเทศ   

 

- ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 893.73 ลา้นบาทลดลง 46.96 
ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 4.99 เม่ือเทียบกบัรายไดปี้ 2558 สาเหตุหลกัเกิดจากเศรษฐกิจโลกท่ียงัมี
ความผนัผวนประกอบกบัแนวโนม้เศรษฐกิจในประเทศยงัคงชะลอตวัจากความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ
ลดลง ดว้ย เน่ืองจากการของผูบ้ริโภคยงัไม่ดีนกั การส่งออกปรับตวัลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.87 โดย
ค าสัง่ซ้ือของประเทศผูน้ าเขา้ลดลง ดว้ยแนวโนม้เศรษฐกิจโลกมีการฟ้ืนตวัท่ีไม่ชดัเจน ส่งผลให้
การคา้ การลงทุนซบเซาตามไป เน่ืองดว้ยการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและญ่ีปุ่นท่ีเป็นประเทศคูค่า้
หลกั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัลบต่างๆ ท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเช่น ผลกระทบของ Brexit ผา่นค่าเงินปอนดส์เตอริง
และยโูรท่ีอ่อนค่าลง นโยบายของรัฐบาลจีนเก่ียวกบัการระบายสตอ็กขา้วโพดจากการท่ีมีแผนพฒันา
พลงังานทดแทนท่ีใชม้นัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบไดส้ิ้นสุดล ปัญหาการใชแ้รงงานผิดกฎหมาย การท า
ประมงผดิกฎ IUU Fishing จากสหภาพยโุรป ซ่ึงส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้ไทย ความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน การแข่งขนัดา้นราคาในตลาดโลก รวมทั้งระดบัราคาสินคา้ในตลาดโลกผนัผวนตาม
ราคาน ้ ามนั ท าใหก้ารส่งออกของไทยไดรั้บผลกระทบ แมจ้ะมีปัจจยับวกในช่วงปลายปีจากนโยบาย
กีดกนัทางการคา้ของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ ในการยกเลิกขอ้ตกลง TPP ผลดีจากสหรัฐอเมริกา
ท่ีปรับระดบัการจดัอนัดบัการคา้มนุษยข์องไทยดีข้ึนจาก Tier 3 เป็นTier 2 รวมทั้งการกลบัมาไดรั้บ
สิทธิน าเขา้ไก่สดแช่แขง็จากเกาหลีใต*้ 

    *ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

         ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ 
 

- ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการจ านวน 907.52 ลา้นบาทคิดเป็นร้อย
ละ 94.79 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ โดยสาเหตุท่ีตน้ทุนเพ่ิมข้ึนจ านวนมากสืบเน่ืองมาจาก
มีค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพจ านวน 14.0 ลา้นบาท และตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.12 
 

- ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและตน้ทุนใหบ้ริการจ านวน 850.77 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 
90.44 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ ลดลงจากปี 2557 ถึงร้อยละ 6.19 สาเหตุหลกัเกิดจากการ
ใชว้ตัถุดิบลดลงร้อยละ 5.73 เน่ืองจากบริษทัสัง่ซ่ือวตัถุดิบจากบริษทัในกลุ่มโอจิ ท่ีมีราคาถูกกวา่และ
มีการบริหารการใชว้ตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ ดูแลเร่ืองของเสียในกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง 
ประกอบกบัการท าโครงการลดตน้ทุนหลายๆ โครงการ ในองคก์ร แมว้า่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่ามากใน
ขวบปีท่ีผา่นมาก็ตาม 
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- ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนขายและใหบ้ริการจ านวน 811.45 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 90.79 
ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 ร้อยละ 0.35 เกิดจากในไตรมาสท่ี 4 ของปี 
ราคาตน้ทุนวตัถุดิบเร่ิมปรับตวัข้ึน ขณะท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัไม่สามารถปรับราคาลูกคา้ได ้ ท าให้
ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน แมว้า่ บริษทัจะมีนโยบายในการสัง่ซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัในกลุ่มโอ
จิท่ีมีราคาถูกก็ตาม ส่วนหน่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงตอ้งสัง่ซ้ือกระดาษจากในประเทศ กรณีเป็น
งานท่ีเขา้มาด่วน และไม่มีสตอ็กกระดาษท่ีเพียงพอ 

         ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 
 

- ในปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 99.97 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 10.44 จากยอดขาย ส่วนหน่ึงเกิดจากขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโรงงาน
เดิมของบริษทัยอ่ยซ่ึงตั้งอยูท่ี่เขตบางขนุเทียนจ านวน ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิ จ านวนเงิน 132.53 ลา้นบาทโดย
ขายในราคา 130 ลา้นบาท มีผลขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นจ านวน 2.53 ลา้นบาทและช าระ
ค่าธรรมเนียมการขายจ านวน 3.9 ลา้นบาทซ่ึงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายขายและบริหารแลว้ 
 

- ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเท่ากบั 100.90 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 10.73 จากยอดขาย ส่วนหน่ึงคือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 1.82 ลา้นบาท และบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายจากการเปล่ียนใชโ้ปรแกรม ERP จ านวน 1.19 ลา้นบาท  
 

-  ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 94.61 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
10.59 จากยอดขาย ลดลงจากปี 2558 เน่ืองจากปี 2558 มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 1.75 
ลา้นบาท ขณะท่ีปี 2559 มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 0.32 ลา้นบาท 

 
 

        ต้นทุนทางการเงิน 
 

- ปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 28.72 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 จาก
ยอดขาย ลดลงจากปี 2556 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 5.25 หากปี 2556 หกัรายการค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกู้
ก่อนก าหนดแลว้จะเป็นร้อยละ 3.82 ลดลงไปร้อยละ 0.82 จากยอดขาย 
 

- ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 26.01 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 
ลดลงจากปี 2557 ไปจ านวน 2.71 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.44 เน่ืองจากมีการใชว้งเงินสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงินลดลง 

 

- ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 24.69 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 ต่อ
ยอดขายเป็นอตัราท่ีเท่ากบัปี 2558 
 

         ก าไรสุทธิ 
 

- ปี 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิจ านวน 91.03 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีขาดทุนสุทธิ
จ านวน 48.42 ลา้นบาท ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 42.61 ลา้นบาท 
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- ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิจ านวน 36.08 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2557 ท่ีขาดทุน 
91.03 ลา้นบาท ขาดทุนลดลง 54.95 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 60.36 สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนการ
ผลิตท่ีลดลง แมว้า่ ยอดขายจะลดลงจากปี 2557 ก็ตาม 

 

- ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีขาดทุนสุทธิจ านวน 35.12 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีขาดทุน
จ านวน 36.08 ลา้นบาทขาดทุนลดลง 0.96 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.66  สาเหตุหลกัก็คือยอดขาย
ท่ีลดลงร้อยละ 4.99  

 

ฐานะการเงนิ 
 

         สินทรัพย์ 
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,366.45 ลา้นบาทลดลงจาก

จ านวน 1,553.69 ลา้นบาทในปี 2556 หรือลดลงจ านวน 187.24 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการจ าหน่ายท่ีดิน 
และส่ิงปลูกสร้างโรงงานเดิมของบริษทัยอ่ยท่ีเขตบางขนุเทียนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิจ านวน 132.53 ลา้นบาท 
ตดัค่าเส่ือมราคาจ านวน 73.02 ลา้นบาท สินทรัพยภ์าษีเงินไดล้ดลงจ านวน 13.36 ลา้นบาทเกิดจากปรับ
ลดผลขาดทุนสะสมทางภาษีจ านวน 14.66 ลา้นบาทของบริษทัยอ่ย 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,260.31 ลา้นบาทลดลงจากปี 
2557 จ านวน 106.14 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.77 เน่ืองจาก 
 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 31.03 ลา้นบาท โดยลูกหน้ีการคา้ลดลง 24.38 ลา้นบาท
ลูกหน้ือ่ืนลดลง 6.65 ลา้นบาทเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงและความมีประสิทธิภาพในการเก็บ
หน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 1.66 ลา้นบาทเป็นการตั้งส ารองหน้ีท่ีอายเุกิน 1 ปี สินคา้ 

o สินคา้คงเหลือลดลง 24.47 ลา้นบาทเกิดจากวตัถุดิบลดลง 19.85 ลา้นบาท สินคา้ส าเร็จรูป
และงานระหวา่งท าลดลง 11.25 ลา้นบาท และค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพลดลงจ านวน 6.85 
ลา้นบาท เน่ืองจากมีการบริหารการใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษทัจะ
บริหารวตัถุดิบท่ีมีอยูเ่ดิมเพ่ือใชใ้นการผลิต และสัง่ซ้ือเพ่ิมเม่ือจ าเป็นตอ้งใชเ้พ่ือการผลิต 

o ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 66.91 ลา้นบาทเกิดจากการตดัคา่เส่ือมราคาจ านวน 66.89 
ลา้นบาท 

o สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึนจ านวน 14.37 ลา้นบาทในปี 2558 เป็นค่าโปรแกรมโปรเนส 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 1,230.58 ลา้นบาทลดลงจากปี 
2558 จ านวน 29.73 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 เน่ืองจาก 
 

o ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 0.98 ลา้นบาทลดลงเลก็นอ้ย 
o สินคา้คงเหลือจาก 111.43 ลา้นบาทเป็น 136.90 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจ านวน 25.47 ลา้น

บาทเน่ืองจากการสตอ็กวตัถุดิบจากสาเหตุท่ีราคาวตัถุดิบมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนและหายาก 
อนัเกิดจากการความตอ้งการบริโภคค่อนขา้งมากจากประเทศจีนและราคาเยือ่กระดาษ
ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 



รายงานประจ าปี 2559       Annual Report 2016 
 

 

66 

o ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลง 38.39 ลา้นบาทเกิดจากการตดัค่าเส่ือมราคา 
จ านวน 64.37 ลา้น บาทและซ้ือทรัพยสิ์นถาวร 26.37 ลา้นบาท 

o ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนลดลงจ านวน  1.34 ลา้นบาทเกิดจากการตดัจ าหน่ายจ านวน 
2.99 ลา้นบาท และซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน 1.65 ลา้นบาท 
 

         หนี้สิน 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 815.55 ลา้นบาทลดลงจาก
จ านวน 912.55 ลา้นบาทในปี 2556 หรือลดลงจ านวน 97 ลา้นบาท เกิดจากการช าระคืนเงินกูจ้  านวน 
128.51 ลา้นบาทและภาระผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 6.68 ลา้นบาท 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 753.65 ลา้นบาทลดลงจาก  
 

o เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 61.94 ลา้นบาท เน่ืองจากช าระคืนเงินกู ้
o เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึนจ านวน 2.71 ลา้นบาท เป็นค่าโปรแกรโปรเนสและค่า

รถฟอลค์ลิฟทท่ี์ยงัมิไดช้ าระ 
o ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึนจ านวน 5.62 ลา้นบาท 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวมทั้งส้ินจ านวน 760.02 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน
จากจ านวน 753.65 ลา้นบาทในปี 2558 เพ่ิมข้ึน 6.37 ลา้นบาทเกิดจาก  
 

o เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลงจาก 202.60 ลา้นบาทในปี 
2558 เป็นจ านวน 196.37 ลา้นบาทลดลงจ านวน 6.23 ลา้นบาทเกิดจากการช าระคืน
เงินกูย้มื 

o เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากจ านวน 64.95 ลา้นบาทในปี 2558 เป็น 
จ านวน 81.00 ลา้นบาทในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจ านวน 16.05 ลา้นบาทเกิดจากการซ้ือ
วตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

         ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 550.91 ลา้นบาทลดลงจาก
จ านวน 641.14 ลา้นบาทของปี 2556 หรือลดลงจ านวน 90.23 ลา้นบาท เกิดจากผลขาดทุนของปี 2557 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 506.65 ลา้นบาทลดลงจาก
จ านวน 550.91 ลา้นบาทของปี 2557 ลดลงจ านวน 44.26 ลา้นบาทส่วนหน่ึงเกิดจากการจ่ายเงินปันผล
ในปี 2558 จ านวน 9.0 ลา้นบาท แมว้า่บริษทัฯ จะมีก าไร16.80 ลา้นบาทเม่ือรวมกบัขาดทุนของบริษทั
ยอ่ยจ านวน 52.93 ลา้นบาท ท าใหส่้วนของผูถื้อหุน้มีจ านวนลดลงดงักล่าว 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 470.56 ลา้นบาท
ลดลงจากจ านวน 506.65 ลา้นบาทปี 2558 ลดลงจ านวน  36.09 ลา้นบาทเน่ืองจากการจ่ายเงิน
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ปันผลเม่ือตน้ปี 3.6 ลา้นบาทและก าไรของบริษทัลดลง ขณะท่ีบริษทัยอ่ยยงัคงเกิดผลขาดทุน
จ านวน 46.37 ลา้นบาท 
 

     งบกระแสเงินสด 
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 29.01 ลา้นบาท มาจาก

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 35.10 ลา้นบาท เกิดจากขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 
76.93 ลา้นบาท บวกกลบัค่าเส่ือมราคาจ านวน 73.02 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน
จ านวน 10.76 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลงจ านวน 11.55 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 24.71 
ลา้นบาท ช าระดอกเบ้ียจ านวน 30.60 ลา้นบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึนจ านวน 
115.03 ลา้นบาทเกิดจากรับเงินสดจากการขายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างโรงงานเดิมท่ีเขตบางขนุเทียน
จ านวน 130.17 ลา้นบาท ซ้ือทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 12.26 ลา้นบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหา
เงินใชไ้ปจ านวน 129.59 ลา้นบาท เกิดจากการคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน จ านวน 128.69 ลา้นบาท
และจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.90 ลา้นบาท 
 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 31.40 ลา้นบาทเกิดจาก 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 82.82 ลา้นบาทโดยท่ีขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ จ านวน 
33.79 ลา้นบาท บวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาจ านวน 66.89 ลา้นบาท หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึน 1.66 ลา้น
บาท (เป็นการตั้งส ารองเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากหน้ีเกินก าหนดช าระ 1 ปี) ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ (โอนกลบั) 
จ านวน 6.85 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 29.37 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือลดลง 
31.26 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 8.55 ลา้นบาท ช าระดอกเบ้ียจ านวน 25.85 ลา้นบาท ขณะท่ีกระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจ านวน 9.42 ลา้นบาทเกิดจากการซ้ือทรัพยสิ์นถาวรและทรัพยสิ์นไม่มี
ตวัตนจ านวน 10.64 ลา้นบาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินใชไ้ปจ านวน 71.01 ลา้นบาทเกิด
จากช าระคืนเงินกูจ้  านวน 62.01 ลา้นบาทและจ่ายปันผลจ านวน 8.99 ลา้นบาท 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจ านวน 17.69 ลา้นบาทเกิดจาก
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 26.52 ลา้นบาท โดยมีขาดทุนก่อนภาษีเงินไดจ้ านวน 
33.47 ลา้นบาทบวกกลบัดว้ยค่าเส่ือมราคาสินทรัพยจ์ านวน 64.37 ลา้นบาท ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตน (ซอฟแวร์)จ านวน 2.99 ลา้นบาท ค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพ(โอนกลบั)จ านวน 3.41 ลา้นบาท 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 1.03 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 23.04 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้
เพ่ิมข้ึน 15.63 ลา้นบาท ขณะท่ีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนใชไ้ปจ านวน 30.22 ลา้นบาท เกิดจาก
การซ้ือทรัพยสิ์นถาวรจ านวน 26.35 ลา้นบาท ซ้ือทรัพยสิ์นไม่มีตวัตนจ านวน 1.65 ลา้นบาท กระแส
เงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลง 10.01 ลา้นบาทเกิดจากการช าระคืนเงินกูย้มืแก่สถาบนัการเงิน
จ านวน 6.42 ลา้นบาทและจ่ายเงินปันผลจ านวน 3.6 ลา้นบาท 
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         สภาพคล่อง  
 

            ปี 2557 
 

- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก 0.38 เท่าในปี 2556 เป็น 0.99 เท่าในปี 
2557 เน่ืองจากในปี 2557 มีการจดัประเภทหน้ีสินหมุนเวยีนกบัหน้ีสินระยะยาว โดยหน้ีสินระยะสั้น
ไวใ้ชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทั ส่วนหน้ีสินระยะยาวใชส้ าหรับการลงทุน 

- ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 61 วนัในปี 2556 เป็น  67 วนัในปี 2557 เกิดจากการช าระหน้ีท่ีล่าชา้ของ
ลูกคา้รายหน่ึง ซ่ึงบริษทัด าเนินการฟ้องร้องในความผิดฐานผิดสญัญาซ้ือขายจ านวนเงิน 11.60 ลา้น
บาท ท าใหอ้ตัราการหมุนของลูกหน้ีลดลงจาก 5.93 คร้ังเป็น 5.42 คร้ัง ระยะเวลาในการขายสินคา้ของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยจาก 64 วนัในปี 2556 เป็น 54 วนัในปี 2557 ลดลงไป 10 วนัท าใหอ้ตัรา
หมุนเวยีนของเจา้หน้ีลดลงจาก 15 คร้ังเป็น 11 คร้ัง ส่วนระยะเวลาในการช าระหน้ีจาก 24 วนัในปี 
2556 เป็น 35 วนัในปี 2557 บริษทัไดย้ดืระยะเวลาการช าระหน้ีออกไปพอสมควร 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจาก 1.42 เท่าในปี 2556 เป็น 1.48 เท่า อตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเช่นกนั จาก 0.59 เท่าในปี 2556 เป็น 0.60 เท่าในปี 2557 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก (0.17) ในปี 2556 เป็น (1.68) ในปี 2557 เกิดจากผล
ขาดทุนท่ีเกิดข้ึน เม่ือเทียบกบัการช าระดอกเบ้ียจึงติดลบ  

 

ปี 2558 
- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจาก 0.99 เท่าในปี 2557 เป็น 1.04 เท่าในปี 

2558 เน่ืองจากในปี 2558 หน้ีสินหมุนเวยีนลดลงจ านวน 67.41 ลา้นบาทขณะท่ีทรัพยสิ์นหมนุเวนี
ลดลงเพียง 56.62 ลา้นบาทท าใหส้ภาพคล่องดีข้ึนกวา่ปี 2557  

- ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียจาก 67 วนัในปี 2557 เป็น  59 วนัในปี 2558 เกิดจากความมีประสิทธิภาพใน
การเก็บหน้ี ท าใหอ้ตัราการหมุนของลูกหน้ีเพ่ิมข้ึนจาก 5.42 คร้ังเป็น 6.17 คร้ังในปี 2558  ระยะเวลา
ในการขายสินคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจาก 54 วนัในปี 2557 เป็น 48 วนัในปี 2558 ลดลงไป 6 วนั
ท าใหอ้ตัราหมุนเวยีนของเจา้หน้ียงัคงเท่าเดิมคือ 11 คร้ังเท่ากบัปี 2557  ระยะเวลาในการช าระหน้ีจาก 
35 วนัในปี 2557 เป็น 33 วนัในปี 2558 บริษทัฯช าระหน้ีเร็วข้ึน 2 วนัเน่ืองจากตอ้งการส่วนลดเงินสด 

- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยจาก 1.48 เท่าในปี 2557 เป็น 1.49 เท่า ในปี 
2558 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของสินทรัพยเ์ท่ากบัปี 2557 คือ 0.60 เท่า 

- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก (1.64) เท่า ในปี 2557 เป็น (0.30) เท่าในปี 2558 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากผลขาดทุนท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2557  

 

ปี 2559  
- อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจาก 1.04 เท่าในปี 2558 เป็น 0.91 เท่าในปี 2559

เน่ืองจากในปี 2559 สินทรัพยห์มุนเวยีนเพ่ิมข้ึน 9.88 ลา้นบาท ขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวยีนก็เพ่ิมข้ึนใน
สดัส่วนท่ีมากกวา่โดยเพ่ิมข้ึน 53.46 ลา้นบาท (เกิดจากเงินเบิกเกินบญัชีและหน้ีสินท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี เพ่ิมข้ึน 39.87 ลา้นบาท) และเจา้หน้ีเพ่ิมข้ึน 16.05 ลา้นบาท ท าใหอ้ตัรส่วนลดลง
ดงักล่าว 
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- ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียในปี 2558 จาก 59 วนัเป็น 61 วนัในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 
- อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึนจาก 1.49 เท่าในปี 2558 เป็น 1.62 เท่าในปี 2559 สาเหตุ

คือหน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึนและส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 
- อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจาก (0.30) เท่าในปี 2558 เป็น (0.36) เท่าในปี 2559 

เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย   
 

         อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
 

- ปี 2557 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 8.68 ในปี 2556 เป็น ร้อยละ 5.21 
ในปี 2557 เกิดจากการตั้งค่าเผื่อสินคา้เส่ือมสภาพจ านวน 13.70 ลา้นบาทและตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 
อตัราก าไรสุทธิจากร้อยละ (5.15) ในปี 2556 เป็นร้อยละ  (9.51) ในปี 2557 สาเหตุส่วนหน่ึงเกิดจาก
ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโรงงานเก่าท่ีเขตบางขนุเทียนของบริษทัยอ่ยจ านวน 
2.53 ลา้นบาท และค่านายหนา้จากการขายจ านวน 3.9 ลา้นบาท 
 

- ปี 2558 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 5.28 (ปรับปรุงงบปี 2557) เป็น
ร้อยละ 9.56 ในปี 2558 เกิดจากความมีประสิทธิภาพท่ีดีในการจดัการดา้นวตัถุดิบท่ีใช ้ทั้งหาแหล่งซ้ือ
ท่ีมีราคาถูกจากบริษทัในกลุ่มโอจิ และการควบคุมการผลิตใหมี้ของเสียท่ีนอ้ยท่ีสุด แมว้า่ค่าใชจ่้าย
แรงงานจะเพ่ิมข้ึนทุกปี ประกอบกบัความร่วมมือร่วมแรงในการท าโครงการลดตน้ทุนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

 

- ปี 2559 อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจากร้อยละ 9.56 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 9.21 
ในปี 2559 ลดลงเลก็นอ้ย เน่ืองจากราคาวตัถุดิบเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4 ขณะท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยยงั
ไม่สามารถปรับราคาขายใหลู้กคา้ไดท้นั 

 

       อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

ปี 2557 
- จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2556 จ านวน 48.42 ลา้นบาทเป็นขาดทุนสุทธิจ านวน 

91.03 ลา้นบาทท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ (3.12) ในปี 2556 เป็น (6.66) ในปี 
2557 รวมถึงอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้จากร้อยละ (7.55) ในปี 2556 เป็นร้อยละ 
(16.52) ในปี 2557 

 
ปี 2558 

- จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2557 จ านวน 90.23 ลา้นบาทเป็นขาดทุนสุทธิจ านวน 
36.08 ลา้นบาทในปี 2558 ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมร้อยละ (6.60) เป็นในปี 2557 เป็น 
(2.86) ในปี 2558 รวมทั้งอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้จากร้อยละ (16.38) ในปี 2557  เป็น
ร้อยละ  (7.12) ในปี 2558 แมว้า่จะลดลง แต่ก็ยงัขาดทุน 
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ปี 2559 
- จากขาดทุนสุทธิของบริษทัและบริษทัยอ่ยในปี 2558 จ านวน 36.08 ลา้นบาทเป็นขาดทุนสุทธิจ านวน 

35.12 ลา้นบาทในปี 2559 ขาดทุนลดลง 0.96 ลา้นบาทท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมร้อย
ละ (2.86) ในปี 2558 เป็นร้อยละ  (2.85) ในปี 2559 ลดลงเลก็นอ้ย รวมถึงอตัราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้จากร้อยละ (7.12) ในปี 2558 ลดลงเป็นร้อยละ (7.46) ในปี 2559 
 

 อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 
  

- ในปี 2557 นบัวา่เป็นการด าเนินนโยบายท่ีดี โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถลดตน้ทุนทางการเงิน 
จากร้อยละ 5.25 จากยอดขายในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.0 จากยอดขายในปี 2557 ซ่ึงหากไดป้รับ
ค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินก่อนก าหนดออกไปจ านวน 13.50 ลา้นบาทในปี 2556 ซ่ึงจะท าใหต้น้ทุน
ทางการเงินของปี 2556 เป็นร้อยละ 3.82 ท าใหท้า้ยท่ีสุดแลว้บริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถลดตน้ทุน
ทางการเงินลงไปถึงร้อยละ 0.82 จากยอดขาย อตัราส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผูถื้อหุน้จาก 1.42 เท่าในปี 
2556 เป็น 1.48 เท่าเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยเช่นเดียวกบัอตัราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพยร์วมเพ่ิมข้ึนจาก 0.59 เท่า
ในปี 2556 เป็น 0.60 เท่าในปี 2557 
 

- ปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีลดลงท าใหต้น้ทุนทางการเงินก็
ลดลงไปดว้ย โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถลดตน้ทุนทางการเงินจากจ านวน 28.72 ลา้นบาทในปี 
2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.00 จากยอดขาย เป็นจ านวน 26.01 ลา้นบาทในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.76 จากยอดขาย นบัวา่เป็นการลดตน้ทุนทางการเงินไดอ้ยา่งดี  อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้
จาก 1.48 เท่าในปี 2557 เป็น 1.49 เท่าในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ส าหรับอตัราหน้ีสินต่อส่วนของ
สินทรัพยร์วมยงัเป็น 0.60 เท่าซ่ึงเท่ากบัปี 2557 
 

- ปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการใชว้งเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินท่ีลดลง ท าใหต้น้ทุนทางการเงิน
ลดลงเช่นกนั โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยสามารถลดตน้ทุนทางการเงินจากจ านวน 26.01 ลา้นบาทในปี 
2558 เป็นจ านวน 24.69 ลา้นบาทในปี 2559 ลดลงจ านวน 1.32 ลา้นบาทแมว้า่หากคิดเป็นร้อยละต่อ
ยอดขายจะอยูท่ี่อตัราร้อยละ 2.76 เท่ากนัทั้งสองปี 

 













หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 6 17,689,718.26        31,401,784.33       13,181,850.83       29,817,364.93     

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 5 และ 7 158,208,356.61       159,185,803.72     89,313,450.30       85,478,925.46     

สนิคา้คงเหลอื -  สทุธิ 8 136,897,763.02       111,426,519.36     80,601,022.00       59,930,883.83     

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน

ทีถ่งึก าหนดรบัช าระภายในหนึ่งปี 10 3,705,597.04          4,002,681.24        1,958,493.94        1,835,204.98       

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 329,601.10            937,837.86           20,583.99             631,214.93         

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 316,831,036.03       306,954,626.51     185,075,401.06     177,693,594.13    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั -                       25,170.82             -                     -                    

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 9 -                       -                     500,100,399.40     500,100,399.40    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนักงาน 10 2,358,496.80          2,790,948.09        1,653,246.49        1,409,158.77       

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 11 876,590,708.82       914,975,361.32     139,999,943.58     153,811,415.42    

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 12 13,034,930.93        14,371,647.00       4,715,933.32        4,857,900.00       

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 13 14,298,750.00        14,298,750.00       -                     -                    

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 6,596,562.65          6,337,613.77        1,450,227.25        399,924.80         

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 867,803.07            551,363.02           862,803.07           546,363.02         

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 913,747,252.27       953,350,854.02     648,782,553.11     661,125,161.41    

รวมสินทรพัย์ 1,230,578,288.30    1,260,305,480.53   833,857,954.17     838,818,755.54    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 1 จาก 47

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

สินทรพัย์

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก 15 196,374,101.43       202,603,716.56     106,401,546.40     134,783,870.87    

สถาบนัการเงนิ

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 5 และ 16 80,995,002.40        64,951,757.34       44,492,679.40       27,792,158.54     

เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ 18,950.00              3,763,467.00        18,950.00             2,930,409.00       

สว่นของหนี้สนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 46,100,100.00        -                     -                     -                    
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 18 910,475.00            164,606.00           910,475.00           -                    

ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 1,503,352.21          973,658.04           1,503,352.21        973,658.04         

เงนิปันผลคา้งจ่าย 20,533,357.43        20,532,600.42       20,533,357.43       20,532,600.42     

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 849,662.79            832,745.39           418,973.69           469,004.09         

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 347,285,001.26       293,822,550.75     174,279,334.13     187,481,700.96    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 17 383,899,900.00       430,000,000.00     -                     -                    

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 18 28,834,973.00        29,831,657.40       14,776,319.00       13,704,028.00     

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 412,734,873.00       459,831,657.40     14,776,319.00       13,704,028.00     

รวมหน้ีสิน 760,019,874.26       753,654,208.15     189,055,653.13     201,185,728.96    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 2 จาก 47

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000,000.00       300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00    

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000,000.00       300,000,000.00     300,000,000.00     300,000,000.00    

สว่นเกนิทุน

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 278,374,901.60       278,374,901.60     278,374,901.60     278,374,901.60    

ก าไร(ขาดทุน)สะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 30,000,000.00        30,000,000.00       30,000,000.00       30,000,000.00     

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (137,816,487.56)  (101,723,629.22) 36,427,399.44       29,258,124.98     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 470,558,414.04       506,651,272.38     644,802,301.04     637,633,026.58    

สว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                       -                     -                     -                    

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 470,558,414.04       506,651,272.38     644,802,301.04     637,633,026.58    

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,230,578,288.30    1,260,305,480.53   833,857,954.17     838,818,755.54    

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 3 จาก 47

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 5 893,732,082.19    940,691,285.24     467,503,585.55   496,534,114.28   

รายไดอ้ื่น 5 3,536,460.21       3,198,102.18        1,311,441.47       925,636.59        

รวมรายได้ 897,268,542.40    943,889,387.42     468,815,027.02   497,459,750.87   

ค่าใช้จา่ย

ต้นทุนขายและต้นทุนการใหบ้รกิาร 5 811,447,031.82    850,766,023.28     410,822,782.81   429,889,148.47   

ค่าใชจ่้ายในการขาย 34,339,203.25      40,872,116.39       13,287,369.49     15,124,456.62    

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร 5 60,270,138.23      60,031,973.56       29,742,894.30     30,129,678.70    
รวมค่าใช้จ่าย 906,056,373.30    951,670,113.23     453,853,046.60   475,143,283.79   

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (8,787,830.90) (7,780,725.81) 14,961,980.42 22,316,467.08

ต้นทุนทางการเงนิ (24,686,682.06) (26,005,207.46) (2,381,956.75) (3,478,220.87)

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (33,474,512.96) (33,785,933.27) 12,580,023.67 18,838,246.21

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 14.2 (1,646,021.10) (2,294,691.91) (1,571,419.01) (2,042,038.90)

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัปี (35,120,534.06) (36,080,625.18) 11,008,604.66 16,796,207.31

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทกึในสว่นของก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั :

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนักงาน - สทุธจิากภาษเีงนิได้ 14.2 2,627,675.52       825,045.32            (239,330.40) 170,035.20        
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  (32,492,858.54)  (35,255,579.86) 10,769,274.26     16,966,242.51    

การแบ่งก าไร(ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  (35,120,534.06)  (36,080,625.18)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                    -                     
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรบัปี  (35,120,534.06)  (36,080,625.18)

การแบ่งก าไร(ขาดทุน)รวมเบด็เสรจ็

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  (32,492,858.54)  (35,255,579.86)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม -                    -                     
ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  (32,492,858.54)  (35,255,579.86)

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 22

ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ (0.12) (0.12) 0.04 0.06 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 4 จาก 47

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี   31 ธนัวาคม 2559

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559

ทุนเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ด้ รวม

ส ารองตาม จดัสรร

หมายเหตุ กฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 300,000,000.00      278,374,901.60      30,000,000.00         (57,468,049.36)        550,906,852.24       

เงนิปันผลจ่าย 19 -                      -                      -                       (9,000,000.00)         (9,000,000.00)         

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

     ขาดทุนส าหรบัปี -                      -                      -                       (36,080,625.18)        (36,080,625.18)        

     ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ 14.2 -                      -                      -                       825,045.32             825,045.32             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 300,000,000.00      278,374,901.60      30,000,000.00         (101,723,629.22)      506,651,272.38       

เงนิปันผลจ่าย 19 -                      -                      -                       (3,599,999.80)         (3,599,999.80)         

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

     ขาดทุนส าหรบัปี -                      -                      -                       (35,120,534.06)        (35,120,534.06)        

     ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ 14.2 -                      -                      -                       2,627,675.52          2,627,675.52          

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 300,000,000.00      278,374,901.60      30,000,000.00         (137,816,487.56)      470,558,414.04       

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 5 จาก 47

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ก าไร(ขาดทุน)สะสม



บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท์ จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถ้ือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559

ทุนเรอืนหุน้ ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ด้ รวม

ส ารองตาม จดัสรร

หมายเหตุ กฎหมาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่ 1 มกราคม 2558 300,000,000.00      278,374,901.60      30,000,000.00       21,291,882.47       629,666,784.07         

เงนิปันผลจ่าย 19 -                      -                      -                      (9,000,000.00)        (9,000,000.00)           

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

     ก าไรส าหรบัปี -                      -                      -                      16,796,207.31       16,796,207.31          

     ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ 14.2 -                      -                      -                      170,035.20           170,035.20              

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 300,000,000.00      278,374,901.60      30,000,000.00       29,258,124.98       637,633,026.58         

เงนิปันผลจ่าย 19 -                      -                      -                      (3,599,999.80)        (3,599,999.80)           

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี

     ก าไรส าหรบัปี -                      -                      -                      11,008,604.66       11,008,604.66          

     ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อืน่ 14.2 -                      -                      -                      (239,330.40)          (239,330.40)             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 300,000,000.00      278,374,901.60      30,000,000.00       36,427,399.44       644,802,301.04         

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 6 จาก 47

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (33,474,512.96)     (33,785,933.27)     12,580,023.67     18,838,246.21     

รายการปรบักระทบก าไร(ขาดทุน)สทุธเิป็น

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมด าเนนิงาน

คา่เสือ่มราคาสนิทรพัย์ 11 64,368,959.84      66,891,872.40      15,687,805.13     18,273,241.30     

คา่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 2,987,576.07        -                    1,084,826.68       -                    

หนี้สญู 7 (32,451.60)           -                    (32,451.60)          -                    

หนี้สงสยัจะสญู 7 -                     3,006,185.14       -                    1,397,038.89       

คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) 7 (20,000.00)           (1,344,587.29)      (20,000.00)          (1,344,587.29)      

โอนสนิทรพัยเ์ป็นคา่ใชจ่้าย -                     63,110.00           -                    63,110.00           

คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ 8 976,757.58          918,390.03          -                    -                    

คา่เผือ่สนิคา้เสือ่มสภาพ (โอนกลบั) 8 (3,407,230.01)       (7,764,176.52)      -                    (314,477.16)        

คา่เผือ่การดอ้ยคา่ทรพัยส์นิ (โอนกลบั) 11 -                     (20,973.24)          -                    -                    

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายทรพัยส์นิ 97,930.82            (125,185.09)         (3,117.50)           (117,104.33)        

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้ 209,793.99          75,401.48           116,615.19         73,375.98           

ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 18 3,911,176.00        7,616,050.63       1,854,334.00       3,260,496.34       

รายไดด้อกเบีย้ (504,666.08)         (577,014.08)         (296,205.30)        (255,162.90)        

คา่ใชจ่้ายดอกเบีย้ 24,686,682.06      26,005,207.46      2,381,956.75       3,478,220.87       

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 59,800,015.71      60,958,347.65      33,353,787.02     43,352,397.91     

สนิทรพัยด์ าเนนิงานลดลง (เพิม่ขึน้) :-

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 1,029,898.71        29,371,492.97      (3,782,073.24)      14,570,877.84     

สนิคา้คงเหลอื (23,040,771.23)     31,262,999.00      (20,670,138.17)    5,708,699.41       

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 608,236.76          (563,576.80)         610,630.94         (421,018.31)        

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (316,440.05)         (535,363.02)         (316,440.05)        (535,363.02)        

หนี้สนิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง) :-

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 15,631,582.49      (8,547,116.88)      16,699,079.89     (3,587,904.22)      

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 16,917.40            114,275.10          (50,030.40)          254,641.01         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 (878,017.00)         (805,804.00)         (170,731.00)        (130,121.00)        

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 52,851,422.79      111,255,254.02    25,674,084.99     59,212,209.62     

จ่ายดอกเบีย้ (24,298,867.19)     (25,846,535.33)     (2,404,363.48)      (3,495,038.31)      

จ่ายภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล (2,032,194.69)       (2,593,247.26)      (2,032,194.69)      (2,593,247.26)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 26,520,360.91      82,815,471.43      21,237,526.82     53,123,924.05     

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 7 จาก 47

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 



หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั (เพิม่ขึน้)ลดลง 25,170.82            2,592,285.04       -                    -                    

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 10 (3,566,800.00)       (5,061,260.00)      (2,821,800.00)      (2,527,260.00)      

รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน 10 4,296,335.49        4,035,384.68       2,454,423.32       1,838,267.59       

ดอกเบีย้รบั 504,666.08          577,014.08          296,205.30         255,162.90         

จ่ายช าระเจา้หนี้คา่ทรพัยส์นิ (3,763,467.00)       (1,052,024.00)      (2,930,409.00)      (231,120.00)        

ซือ้ทรพัยส์นิถาวร 11 (26,346,409.66)     (4,784,608.37)      (1,857,387.29)      (725,596.05)        
ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 12 (1,650,860.00)       (5,857,397.00)      (942,860.00)        (2,957,100.00)      

รบัเงนิสดจากการขายทรพัยส์นิถาวร 283,121.50          133,160.69          3,121.50            117,109.33         

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (30,218,242.77)     (9,417,444.88)      (5,798,706.17)      (4,230,536.23)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้(ลดลง) (6,415,561.42)       (62,012,710.09)     (28,475,091.96)    (24,970,777.64)    

เงนิปันผลจ่าย (3,599,242.79)       (8,992,498.09)      (3,599,242.79)      (8,992,498.09)      

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (10,014,804.21)     (71,005,208.18)     (32,074,334.75)    (33,963,275.73)    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) (13,712,686.07)     2,392,818.37       (16,635,514.10)    14,930,112.09     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 31,401,784.33      29,008,965.96      29,817,364.93     14,887,252.84     
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 17,689,098.26      31,401,784.33      13,181,850.83     29,817,364.93     

การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม

1. รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

    บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซือ้สนิทรพัยโ์ดยการก่อหนี้ 18,950.00            3,763,467.00       18,950.00           2,930,409.00       
    โอนสนิทรพัยถ์าวรเป็นสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -                     8,514,250.00       -                    1,900,800.00       

2. จ านวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชือ่ทีอ่าจจะน ามา

 ใชเ้พือ่กจิกรรมด าเนนิงานในอนาคต (หน่วย : ลา้นบาท) 1,184 970 784 560

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 8 จาก 47

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2559 
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บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   
 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

  บรษิทัฯ  ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
กบักระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวนัที ่ 20 เมษายน 2537  บรษิทัฯ มสี านกังานใหญ่ ตัง้อยู่เลขที ่ 119  ถนนกาญจนวนชิ 
ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา และมสีาขา 1 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร เลขที ่30/32 หมู่ที ่1  
ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร  

  บรษิทัย่อย  ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสนิสาคร  เลขที ่ 30/32 หมู่ที ่1 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร  

 บรษิทัฯ  เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั โอจ ิ โฮลดิง้ส ์ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  ซึง่จดทะเบยีนในประเทศญีปุ่่ น โดยถอืหุน้ใน
บรษิทัฯ รอ้ยละ 75.72 ของทุนจดทะเบยีน 

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด าเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพช์นิดต่างๆ ดว้ยระบบออฟเซท็  และผลติบรรจุภณัฑจ์าก
กระดาษลกูฟูก กระดาษแขง็ 

 

2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

2.1  เกณฑก์ารจดัท างบการเงนิ 

งบการเงนินี้ จดัท าขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย  งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัท าขึน้ เพื่อความสะดวกของ
ผูอ้่านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของประเทศไทย ภายใต้
พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ซึง่หมายความถงึ มาตรฐานการบญัชทีีอ่อกภายใตพ้ระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี
พ.ศ. 2547 รวมถงึการตคีวามและแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช ้ โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์
และตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ว่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงาน
ทางการเงนิ ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ น าเสนอตามเกณฑท์ีก่ าหนดในมาตรฐานการบญัชไีทย ฉบบัที ่1 (ปรบัปรงุ 2558) 
เรื่อง "การน าเสนองบการเงนิ" และแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง "ก าหนดรายการย่อ
ทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554" ลงวนัที ่28 กนัยายน 2554 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยกเวน้ทีจ่ะระบุเป็นอย่างอื่น 
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2.  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน (ต่อ) 

2.2 หลกัการจดัท างบการเงนิรวม 

บรษิทัย่อย หมายถงึ บรษิทัทีบ่รษิทัใหญ่ในกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกว่ากึง่หนึ่งของสทิธ ิ
ในการลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และทีค่าดว่าจะเป็นไปไดใ้นปัจจุบนัทีจ่ะใชส้ทิธแิปลงสภาพทีจ่ะใชส้ทิธอิอก
เสยีงดงักล่าว  หรอืมอี านาจในการควบคุมนโยบายการเงนิและการด าเนินงานของบรษิทัย่อย 

งบการเงนิรวมนี้ ไดจ้ดัท าขึน้โดยรวมงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอืบรษิทั สหกจิบรรจภุณัฑ ์ จ ากดั  
ซึง่ประกอบ ธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพต่์างๆ และผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษลกูฟูก และกระดาษแขง็ โดยมอีตัราสว่น
การถอืหุน้รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบยีน 

งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดถู้กน ามารวมในการจดัท างบการเงนิ โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอี านาจควบคุมดงักล่าว
จนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สดุลง 

การควบคุม หมายถงึ อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานของกจิการ  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ประโยชน์จากกจิกรรมของกจิการนัน้  ในการพจิารณาอ านาจในการควบคุม บรษิทัฯ ตอ้งน าสทิธใินการออกเสยีงที่
เกดิขึน้มารวมในการพจิารณา วนัทีซ่ือ้กจิการคอืวนัทีอ่ านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ือ้ การก าหนดวนัที่
ซือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอกีฝ่ายหนึ่งตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

งบการเงนิของบรษิทัย่อย จดัท าขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีีส่ าคญั
เช่นเดยีวกนั ส าหรบัรายการบญัชทีีเ่หมอืนกนัหรอืเหตุการณ์บญัชทีีค่ลา้ยกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัทีม่สีาระส าคญั เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ไดต้ดัออกจากงบการเงนิรวมนี้แลว้ 

2.3 หลกัการจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน 
 
3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม ่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นระหว่างปี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การ
ตคีวามมาตรฐานการบญัช ี การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทีป่รบัปรุงใหมแ่ละออกใหม่โดยสภาวชิาชพี
บญัชฯี ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ าหรบัระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2559 มาถอืปฏบิตั ิ

มาตรฐานดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้ เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักลา่วมาถอืปฏบิตันิี้ไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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3. การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหม่ (ต่อ) 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีย่งัไมม่ผีลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชฯี ไดป้ระกาศใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรุง 2559) รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซึง่มผีล
บงัคบัใชส้ าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้ เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรบัปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์ การตคีวามและการใหแ้นวปฏบิตัทิางการบญัชกีบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงและแนวปฏบิตัทิางบญัชฉีบบัใหม่ จะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิเมื่อ
น ามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงนี้ก าหนดทางเลอืกเพิม่เตมิส าหรบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย        เงนิลงทุนใน
การร่วมคา้ และเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม ในงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยเลอืกบนัทกึตามวธิสีว่นไดเ้สยีได ้ตามทีอ่ธบิาย
ไวใ้นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2559) เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ ทัง้นี้ กจิการตอ้งใช้
วธิกีารบนัทกึบญัชเีดยีวกนัส าหรบัเงนิลงทุนแต่ละประเภทและหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิสีว่นได้
เสยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ กจิการตอ้งปรบัปรุงรายการดงักล่าวโดยวธิปีรบัยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไมม่ผีลกระทบต่องบการเงนิของบรษิทัฯ  เน่ืองจากฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาแลว้ว่าจะเลอืก
บนัทกึเงนิลงทุนดงักล่าวตามวธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการตามเดมิ 

 

4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

งบการเงนิรวม และงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ ในการวดั
มลูค่าขององคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้ 

นโยบายการบญัชทีีน่ าเสนอดงัต่อไปนี้  ไดถ้อืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 

4.1 การรบัรูร้ายได ้
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูร้ายได ้ เมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชี
จะเขา้สูก่จิการและสามารถวดัมลูค่าของจ านวนรายได ้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื 

รายไดจ้ากการขาย รบัรูเ้มื่อมกีารสง่มอบสนิคา้ โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสนิคา้ใหแ้ก่   
ผูซ้ือ้แลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร รบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้ 

รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยค านึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย ์
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

เงนิสด และรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู 
ซึง่เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ มกี าหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มภีาระผกูพนัใดๆ 
และไมม่ขีอ้จ ากดั ในการเบกิใช ้

เงนิฝากธนาคารทีม่ขีอ้จ ากดัในการใชแ้ยกแสดงเป็น  "เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั"  แสดงภายใตส้นิทรพัย์
ไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

4.3 ลกูหนี้การคา้ ลกูหนี้อื่น และค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น แสดงตามจ านวนมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั ซึง่สทุธจิากค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ส าหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนี้ไม่ได ้
ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หนี้ การวเิคราะหอ์ายหุนี้และสถานะทางการเงนิปัจจุบนัของลกูหนี้ 

4.4 สนิคา้คงเหลอืและค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 

สนิคา้ส าเรจ็รปูและสนิคา้ระหว่างผลติ แสดงมลูค่าตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

วตัถุดบิ วสัดุสิน้เปลอืงและอะไหล่ แสดงมลูค่าตามราคาทุนวธิเีขา้ก่อน - ออกก่อนหรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากว่า 

มลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดว่าจะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็น เพื่อท าใหส้นิคา้
พรอ้มขายและค่าใชจ้่ายในการขาย 

ค่าเผื่อการลดมลูค่าสนิคา้เมื่อสนิคา้มกีารเคลื่อนไหวชา้หรอืเสือ่มคุณภาพ บนัทกึบญัชโีดยพจิารณาตามสภาพปัจจบุนั
ของสนิคา้คงเหลอื และสนิคา้ทีร่าคาทุนสงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บั 

4.5 เงนิลงทุนในหุน้ 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(ถา้ม)ี 

4.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่ อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรอืจากมลูค่าที่
เพิม่ขึน้หรอืทัง้สองอย่าง ทัง้นี้ไม่ไดม้ไีวเ้พื่อขายตามปกตธิุรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้น
การบรหิารงาน รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ระหว่างก่อสรา้งหรอืพฒันาเพื่อเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนวดัมลูค่าเริม่แรกดว้ยราคาทุน ซึง่รวมถงึตน้ทุนในการท ารายการและวดัมลูค่าภายหลงั
การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกดว้ยราคามลูค่ายุตธิรรมหกัผลขาดทุนจาการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ ทีด่นิ ซึง่ยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต 
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4. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ) 

4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 ทีด่นิ แสดงมลูค่าตามราคาทุนสทุธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้ม)ี 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงดว้ยราคาทุนสทุธจิากค่าเสือ่มราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

ราคาทุน รวมถงึตน้ทุนทางตรง ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนทางตรงอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
การจดัหาสนิทรพัย ์ เพื่อใหส้นิทรพัยน์ัน้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการรือ้ถอน การ
ขนยา้ย การบรูณะสถาน ทีต่ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื 

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการใชป้ระโยชน์ไมเ่ท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละ
สว่นประกอบทีม่นียัส าคญัแยกต่างหากจากกนั 

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัย์ถาวรเพิม่หรอืทดแทนและรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรให้ดขีึน้ถอืเป็นรายจ่าย
ฝ่ายทุน สว่นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 

ในกรณีทีร่าคาตามบญัชสีงูกว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื มลูค่าตามบญัชจีะถูกปรบัลดใหเ้ท่ากบัมลูค่าทีค่าดว่าจะ
ไดร้บัคนืทนัท ี

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ตดัรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชเีมื่อจ าหน่ายสนิทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ได้
รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รอืการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ รายการผลก าไรหรอืขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรพัย ์  (ผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้) จะ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตดัรายการสนิทรพัยน์ัน้ออกจากบญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณค่าเสือ่มราคาจากราคาทุนหลงัจากหกัมลูค่าคงเหลอืของสนิทรพัย ์ โดยใชว้ธิเีสน้ตรง
ตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงันี้.- 

สว่นปรบัปรุงทีด่นิ 
 

5 ปี 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

 
5 - 30 ปี 

ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 
 

10 ปี 
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 
5 - 10 ปี 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 
 

5 - 20 ปี 
เครื่องมอืเครื่องใชโ้รงงาน 

 
5 - 10 ปี 

เครื่องใชแ้ละเครื่องตกแต่ง 
 

5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 

 
5 ปี 

ไม่มกีารคดิค่าเสือ่มราคาส าหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหว่างตดิตัง้ 

ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน ไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 

4.8 ตน้ทุนการกูย้มื 

ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มื  ทีน่ าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย ์  ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย ไดน้ าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสนิทรพัยน์ัน้จะอยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะ
ใชไ้ดต้ามประสงค ์ ตน้ทุนการกูย้มือื่นๆ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ย ดอกเบีย้
และตน้ทุนอื่นทีเ่กดิขึน้จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
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4.9 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและค่าตดัจ าหน่าย 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีบ่รษิทัฯ ซือ้มาและมอีายุการใชง้านจ ากดัแสดงในราคาทุนดว้ยมลูค่าทีจ่่ายเริม่แรกสทุธจิากค่าตดั
จ าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัตดัจ าหน่ายอยา่งมรีะบบโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุการใหป้ระโยชน์
เชงิเศรษฐกจิของสนิทรพัยน์ัน้นบัจากวนัทีอ่ยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน และจะประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยด์งักล่าว
เมื่อมขีอ้บ่งชีว้่าสนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการดอ้ยค่า 

ค่าตดัจ าหน่าย ค านวณจากราคาทุนของสนิทรพัย ์ โดยวธิเีสน้ตรง ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์เชงิ
เศรษฐกจิดงัต่อไปนี้ 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ตดัจ าหน่ายในระยะเวลา 
 

5 ปี 
4.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน  ซึง่ประกอบดว้ย  เงนิเดอืน  ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุน  
ประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลีย้งชพีและสวสัดกิารอื่น  วดัมลูค่าโดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นค่าใชจ้่าย
เมื่อพนกังานท างานให ้

4.10.2 โครงการสมทบเงนิ 

ภาระหนี้สนิตามโครงการสมทบเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทนุเมื่อเกดิขึน้ 

4.10.3 โครงการผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ คอื ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายุ ซึง่ขึน้อยู่
กบัอายุและจ านวนปีทีท่ างาน 

หนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุจะถูกรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ โดยคดิจากมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ 
วนัทีร่ายงาน  และตน้ทุนบรกิารในอดตี  ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุถูกค านวณขึน้ทุกปีโดยผูช้ านาญทางสถติอิสิระ
โดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ (Projected  Unit  Credit  Method)   มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายคุ านวณจากการคดิลดกระแสเงนิสดทีเ่ขา้มาในอนาคต โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ตาม
พนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชส้กุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิของภาระผกูพนั และมอีายุการครบก าหนดช าระใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาที่
ตอ้งจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ  ก าไรขาดทุนทางสถติทิีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ และการเปลีย่น
สมมตฐิานทางสถติถิูกบนัทกึเขา้งบก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็ 

หนี้สนิของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  ประกอบดว้ย   มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตาม
โครงการ ผลประโยชน์ หกัดว้ย ตน้ทุนบรกิารในอดตีทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้  และผลก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีย่งัไม่ไดร้บัรู ้
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4.11 ประมาณการหนี้สนิ 

ประมาณการหนี้สนิจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย มภีาระหนี้สนิตามกฎหมายที่
เกดิขึน้ในปัจจุบนั ซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าจะสญูเสยี
ทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพื่อช าระภาระหนี้สนิดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระหนี้สนิไดอ้ย่าง
น่าเชื่อถอื 

4.12 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาท ซึง่เป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงาน  
โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ  
ณ วนัทีร่ายงานแปลงค่าเป็นเงนิบาทดว้ยอตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงค่าไดบ้นัทกึ
เป็นรายไดห้รอืค่าใชจ้่ายของรอบระยะเวลาบญัช ี

4.13 ภาษเีงนิได ้

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบังวด ประกอบดว้ย  ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี ภาษเีงนิได ้
จะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน   ยกเวน้ ส่วนทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรบัรูโ้ดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ใน
กรณีนี้ ภาษเีงนิไดต้อ้งรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ ตามล าดบั 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัค านวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรที่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่
ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงานในประเทศทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดด้ าเนินงานและเกดิรายได้
ทางภาษ ี ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษเีป็นงวดๆ โดยค านึงถงึสถานการณ์ทีส่ามารถ
น ากฎหมายภาษอีากรไปปฏบิตัซิึง่ขึน้อยู่กบัการตคีวาม และจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษอีากร หากคาดว่าจะตอ้ง
จ่ายช าระเจา้หน้าทีภ่าษอีากร 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชตีัง้เตม็จ านวนตามวธิหีนี้สนิ เมื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ
และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี
ทีเ่กดิจากการรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย ์ หรอืรายการหนี้สนิทีเ่กดิจากรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธุรกจิ และ ณ 
วนัทีเ่กดิรายการนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชแีละก าไร (ขาดทุน) ทางภาษ ี ภาษเีงนิไดร้อการตดั
บญัชคี านวณจากอตัราภาษ ี (และกฎหมายภาษอีากร) ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าว จะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษี
เพยีงพอทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใช้ประโยชน์ บรษิทัฯ และบรษิัทย่อยไดต้ัง้ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชโีดย
พจิารณาจากผลต่างชัว่คราว เวน้แต่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่าง
ชัว่คราว  และการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกดิขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่
คาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี   จะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย มสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษเีงนิไดข้องงวด
ปัจจบุนั และทัง้สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี    และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีกีย่วขอ้งกบัภาษเีงนิไดท้ี่
ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัโดยการเรยีกเกบ็เป็นหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั    
ซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  จะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลา
รายงาน   และท าการปรบัลดมลูค่าตามบญัชดีงักล่าว   หากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   
จะไมม่กี าไรทางภาษเีพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางสว่นมาใชป้ระโยชน์ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะบนัทกึภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้หากภาษทีีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้ง
กบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้อืหุน้ 

4.14 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน ค านวณขึน้โดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรบัปีดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนกัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ในระหว่างปี 

4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่อี านาจควบคุมบรษิทัฯ   หรอืถูกควบคุม
โดยบรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางออ้มหรอือยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ รวมถงึบรษิทัที่
ด าเนินธุรกจิการลงทุน   บรษิทัย่อยและบรษิทัย่อยในเครอืเดยีวกนั   ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลทีม่สีทิธอิอกเสยีงโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม ซึง่ท าใหม้อีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญักบับรษิทัฯ ผูบ้รหิารส าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่ี
อ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดทัง้สมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลดงักล่าว
ซึง่มอี านาจชกัจงูหรอือาจชกัจงูใหป้ฏบิตัติามบุคคลดงักล่าว และกจิการทีบุ่คคลดงักล่าวมอี านาจควบคมุหรอืมอีทิธพิล
อย่างเป็นสาระส าคญัไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ของบุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย   ค านึงถึงเนื้อหาของ
ความสมัพนัธม์ากกว่ารปูแบบทางกฎหมาย 

4.16 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะท าการประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยดอ้ยค่าลงหรอืไม ่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่หรอืเมื่อตอ้งท าการประเมนิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์
เป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะท าการประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ 

มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึ มลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์กั
ตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์  ประมาณการกระแสเงนิสด
ทีจ่ะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั     โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านึงภาษเีงนิไดเ้พือ่ใหส้ะทอ้นมลูค่าทีอ่าจ
ประเมนิไดใ้นตลาดปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแส
เงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น ใหพ้จิารณามลูค่าทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดที่
สนิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่า จะรบัรูร้ายการในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน 

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  จะประเมนิว่ามขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็ว่ารายการขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใชค่่าความนยิมทีบ่รษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ไดร้บัรูใ้นงวดก่อนไดห้มดไปหรอืลดลงหรอืไม่
หากมขีอ้บ่งชีด้งักล่าว  บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย ตอ้งประมาณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัยน์ัน้  และกลบั
รายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่ค่าความนิยมทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย รบัรูใ้นงวดก่อน 

ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ   เพียงเพื่อให้มูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์ไม่เกนิกว่ามูลค่าตามบญัชี
ภายหลงั หกัค่าเสือ่มราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหนึ่งไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

4.17 สญัญาเช่าด าเนินงาน   

สญัญาเช่าด าเนินงาน - ดา้นผูเ้ช่า 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย บนัทกึการเช่าสนิทรพัยท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนแก่เจา้ของสนิทรพัยย์งัเป็นของผูใ้หเ้ช่า
เป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน ค่าเช่าทีจ่่ายภายใตส้ญัญาเชา่ด าเนินงานบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลา
ทีเ่ช่า 

4.18 ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นงาน 

สว่นงานธุรกจิทีท่ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑห์รอืใหบ้รกิาร โดยมคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง   
และผลตอบแทนของผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของส่วนธุรกจิอื่น   ส่วนงานภูมศิาสตรท์ าหน้าทีจ่ดัหาผลติภณัฑ์หรอื
ใหบ้รกิารในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีวามเสีย่งและผลตอบแทนทีแ่ตกต่างไปจากความเสีย่ง
และผลตอบแทนของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิอื่น 

4.19 เครื่องมอืทางการเงนิ 

สนิทรพัยท์างการเงนิ ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ลกูหนี้การคา้
และลกูหนี้อื่น หนี้สนิทางการเงนิทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก
สถาบนัการเงนิ  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น และเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ นโยบายการบญัชเีฉพาะส าหรบั
รายการ แต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.20 การใชดุ้ลยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ
และขอ้สมมตฐิานหลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย ์
หนี้สนิ รายได ้ และค่าใชจ้่าย การประมาณและขอ้สมมตฐิานมาจากประสบการณ์ในอดตีและปัจจยัต่างๆ ทีผู่บ้รหิาร 
มคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใตส้ภาวการณ์แวดลอ้มนัน้  ดงันัน้  ผลทีเ่กดิขึน้อาจแตกต่างไปจากมลูค่าตาม
บญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีป่ระมาณและตัง้ขอ้สมมตฐิานไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

การใชดุ้ลยพนิจิและการประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

4.20.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 

ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาว่าบรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อยได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัย์และหนี้สนิดงักล่าวแล้วหรือไม่  โดยใช ้
ดุลยพนิิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

4.20.2 ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูของลกูหนี้ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนี้ โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี อายุของหนี้ทีค่งคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็นอยู่ในขณะนัน้ เป็นตน้ 

4.20.3 ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื  เป็นการปรบัมูลค่าของสนิค้าคงเหลอืด้วยมูลค่าที่คาดว่า อาจเกดิความ
เสยีหาย   เนื่องจากสนิคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสนิคา้คงเหลอื   ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณค่าเผื่อ
สนิคา้ลา้สมยั และการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอืส าหรบัยอดสนิคา้คงเหลอื  โดยพจิารณาจากการวเิคราะหอ์ายุของสนิคา้
คงเหลอื 

4.20.4 อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสือ่มราคา 

ในการค านวณค่าเสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารใชก้ารประมาณอายุการใหป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอื  
เมื่อเลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และไดม้กีารทบทวนอายุการใชป้ระโยชน์และมลูค่าคงเหลอืใหม่ หากมกีาร
เปลีย่นแปลง 

4.20.5 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

ในการบนัทกึและวดัมลูค่าเริม่แรกและการพจิารณาการดอ้ยค่าของสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนนัน้ จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจของ
ฝ่ายบรหิารในการประมาณมลูคา่ของสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัในอนาคตโดยวธิปีระมาณการกระแสเงนิสดคดิลด ซึง่
ประมาณการกระแสเงนิสดดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองจากภาวะการแขง่ขนั แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของ
รายได ้โครงสรา้งตน้ทุน การเปลีย่นแปลงของอตัราคดิลด ภาวะอุตสาหกรรม และภาวะตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.20.6 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะรบัรูส้นิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีมื่อมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจะมกี าไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดน้ัน้ ในการนี้ ฝ่ายบรหิาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่มบรษิทัควรรบัรูจ้ านวนสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีป็นจ านวนเท่าใด โดยพจิารณา
ถงึจ านวนก าไรทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

4.20.7 การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของสนิทรพัยใ์นแต่ละช่วงเวลา และบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่า หาก
คาดว่ามลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้ ในการนี้ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที่
เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนื่องกบัสนิทรพัยน์ัน้ 
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4.20.8 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ในการประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นจะตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการ
ประมาณการถงึความน่าจะเป็นทีพ่นกังานจะท างานจนครบเกษยีณอายุ โดยค านงึถงึขอ้มลูในอดตี ซึง่จะทบทวนทุกปี 
สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณจะค านึงถงึตน้ทุนบรกิารในอดตี ตลอดจนอายุการใหป้ระโยชน์ของพนกังาน ซึง่จะถูก
ค านวณขึน้ทุกปี 

4.20.9 สญัญาเช่า 

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ช ้
ดุลยพนิิจในการประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาว่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดโ้อนหรอืรบัโอน
ความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่ 
 

5.  รายการธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

บรษิทัฯ มรีายการบญัชกีบับรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั สนิทรพัย ์หนี้สนิ รายได ้และค่าใชจ้่าย  สว่นหนึ่งของ
บรษิทัฯ เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว  บรษิทัเหล่านี้เกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้และ/หรอื
การเป็นกรรมการร่วมกนั โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้.- 

 
 

บรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

ลกัษณะความ 
สมัพนัธแ์ละ
นโยบาย

ก าหนดราคา 

ด าเนินกจิการ อตัราสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ 
 

ประเภทธรุกจิ 
 

 
ประเทศ 

 

 
ปี 2559 

 

 
ปี 2558 

 
บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั 

1 ผลติและจ าหน่าย    
  ผลติภณัฑจ์ากกระดาษ  
  ทุกประเภท 

ญี่ปุ่ น 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

บรษิทั  สหกจิบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 2 โรงพมิพ ์ผลติและ 
  จ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์

ไทย 
 

100 
 

100 
 

บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอร ์ 
  เนชัน่แนล จ ากดั 

3 ผลติกระดาษและ 
  จ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์

ไทย - - 

GS Paper & Packaging Sdn Bhd 3 ผลติกระดาษและ 
  จ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์

มาเลเซยี 
 

- 
 

- 
 

บรษิทั ยเูน่ียน แอนด ์โอจ ิ 
  อนิเตอรแ์พค็ จ ากดั 

3 ผลติกระดาษและ 
  จ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์

ไทย - 
 

- 
 

Ojitex Haiphong Co., Ltd. 3 ผลติกระดาษและ 
  จ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์

เวยีดนาม - - 

Oji Industrial Materials 
Management Co., Ltd. 

3 บรหิารจดัการ ญี่ปุ่ น - - 

Oji Asia Packaging Sdn Bhd 3 บรหิารจดัการ มาเลเซยี - - 
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 ผลติกระดาษและ 

  จ าหน่ายบรรจภุณัฑ ์
นิวซแีลนด ์ - - 

 
ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายการก าหนดราคา กบับรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงันี้.- 
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5.  รายการธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

1. เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทัฯ คดิค่าธรรมเนียมค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในอตัรารอ้ยละ 0.2 
ต่อปี ของจ านวนเงนิกูค้งเหลอืในแต่ละไตรมาส (ดหูมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15 และขอ้ 17 ประกอบ) 

2. เป็นบรษิทัย่อย  บรษิทัฯ ก าหนดราคาซือ้ขายวตัถุดบิและเครื่องจกัร โดยใชต้น้ทุนบวกอตัราผลตอบแทนทีต่กลง
ร่วมกนั ซึง่เท่ากบัรอ้ยละ 10 ถงึ 15  

3. เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัใหญ่  
บรษิทัฯ และ บรษิทัย่อย ในกลุ่มเดยีวกนั  ซือ้และขายสนิคา้ส าเรจ็รปูและวตัถุดบิ ในราคาตลาด ส าหรบัค่าบรหิาร
จดัการและค่าทีป่รกึษา เรยีกเกบ็ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัมรีายละเอยีด ดงันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

บริษทัใหญ่     
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ 1,288,513.92 1,339,657.48 237,039.11 302,076.98 
บริษทัยอ่ย     
รายไดจ้ากขายและบรกิาร - - 10,988.95 21,729.02 
รายไดอ้ื่น - - - 250,080.69 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู - - 5,273,653.30 7,796,523.12 
ค่าใชจ้่ายอื่น - - 12,121.00 29,700.00 
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั     

รายไดจ้ากขายและบรกิาร 471,715.00 4,041,434.10 - - 
ซือ้วตัถุดบิและสนิคา้ส าเรจ็รปู 19,584,204.16 22,060,529.10 11,869,851.61 13,084,657.01 
ค่าทีป่รกึษา - 1,067,735.12 - - 
ค่าบรหิารจดัการ 1,734,664.86 3,330,605.25 1,381,642.42 3,330,605.25 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคี่าใชจ้า่ยส าหรบัเงนิเดอืน โบนสั ค่าเบีย้ประชุม เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารอง
เลีย้งชพี สวสัดกิารอื่น และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร โดยสรุปไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 24,115,552.49 25,534,062.83 15,970,546.49 17,203,827.44 
ผลประโยชน์ระยะยาวหลงัออกจากงาน 491,478.00 1,416,737.64 286,398.00 818,349.64 

รวม 24,607,030.49 26,950,800.47 16,256,944.49 18,022,177.08 
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5.  รายการธรุกิจกบับุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 

ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหว่างกนั มรีายละเอยีดดงันี้ 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
ลกูหนี้การคา้     
บรษิทัย่อย - - 11,758.18 - 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60,074.08 25,680.00 - - 

รวมลกูหนี้การคา้ 60,074.08 25,680.00 11,758.18 - 
เงนิทดรองจ่าย     
บรษิทัย่อย - - - 107,609.00 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 157,356.00 - - 
รวมเงนิทดรองจ่าย - 157,356.00 - 107,609.00 

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 60,074.08 183,036.00 11,758.18 107,609.00 

 
เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน     
เจา้หนี้การคา้     
บรษิทัย่อย - - 1,024,433.03 708,545.66 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,650,327.46 2,125,622.38 4,448,503.46 1,897,126.55 

รวมเจา้หนี้การคา้ 5,650,327.46 2,125,622.38 5,472,936.49 2,605,672.21 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย     
บรษิทัใหญ่ 876,068.67 1,076,091.71 876,068.67 1,076,091.71 
เจา้หนี้อื่น     
บรษิทัใหญ่ 309,746.12 327,768.18 50,915.05 74,687.13 

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 6,836,142.25 3,529,482.27 6,399,920.21 3,756,451.05 

เรือ่งอ่ืนๆ 

1. ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ ค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
เป็นวงเงนิจ านวน 700 ลา้นบาท 

2.  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ ค ้าประกนัสนิเชือ่ใหก้บับรษิทัย่อย จ านวนเงนิ 222 ลา้นบาท  
3. ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัย่อยค ้าประกนัสนิเชื่อใหก้บับรษิทัใหญ่ จ านวนเงนิ 511.50 ลา้น

บาท  
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6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

เงนิสด 130,000.00 130,000.00 80,000.00 80,000.00 
เชค็ทีถ่งึก าหนดช าระ - สทุธ ิ 976,355.85 594,471.68 - - 
เงนิฝากธนาคาร - ออมทรพัย ์ 6,893,026.69 22,685,169.75 6,680,530.53 22,473,002.86 
เงนิฝากธนาคาร - กระแสรายวนั 9,690,335.72 7,992,142.90 6,421,320.30 7,264,362.07 

รวม 17,689,718.26 31,401,784.33 13,181,850.83 29,817,364.93 
 

7.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ตัว๋เงนิรบั 980,951.39 1,924,915.65 - - 

ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 153,812,257.68 155,455,414.70 88,259,948.61 85,760,074.35 
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60,074.08 25,680.00 11,758.18 - 

รวม 154,853,283.15 157,406,010.35 88,271,706.79 85,760.074.35 

หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,931,058.12) (4,983,509.72) (3,321,911.87) (3,374,363.47) 

ลกูหนี้การคา้และตัว๋เงนิรบั - สทุธ ิ 149,922,225.03 152,422,500.63 84,949,794.92 82,385,710.88 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 5,842,190.60 3,568,520.46 2,704,497.49 2,100,371.22 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 454,817.72 136,999.15 77,965.00 136,999.15 

ลกูหนี้อื่น 828,269.89 2,107,186.87 828,269.89 549,479.21 
เงนิทดรองจ่าย 1,160,853.37 950,596.61 752,923.00 306,365.00 

รวมทัง้สิน้ 158,208,356.61 159,185,803.72 89,313,450.30 85,478,925.46 
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7.  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ (ต่อ) 

ลกูหนี้การคา้ ซึง่มยีอดคงเหลอื แยกตามอายหุนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ลกูหนี้ทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ 137,041,239.11 138,430,489.64 73,581,825.89 70,654,961.44 

ลกูหนี้ทีค่า้งช าระ 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 11,740,747.45 11,975,280.84 11,213,237.45 11,637,490.44 
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน  - 31,381.00 - 31,381.00 
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 18,682.20 61,878.00 18,682.20 61,878.00 

มากกว่า 12 เดอืน ขึน้ไป 5,071,663.00 4,982,065.22 3,457,961.25 3,374,363.47 

รวม 153,872,331.76 155,481,094.70 88,271,706.79 85,760,074.35 

หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (4,931,058.12) (4,983,509.72) (3,321,911.87) (3,374,363.47) 

ลกูหนี้การคา้ - สทุธ ิ 148,941,273.64 150,497,584.98 84,949,794.92 82,385,710.88 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 4,983,509.72 3,321,911.87 3,374,363.47 3,321,911.87 
บวก เพิม่ในระหว่างปี - 3,006,185.14 - 1,397,038.89 
รวม 4,983,509.72 6,328,097.01 3,374,363.47 4,718,950.76 
หกั  หนี้สงสยัจะสญูไดร้บัคนื (20,000.00) (1,344,587.29) (20,000.00) (1,344,587.29) 
      หนี้สญู (32,451.60) - (32,451.60) - 

ยอดคงเหลอืปลายปี 4,931,058.12 4,983,509.72 3,321,911.87 3,374,363.47 
 

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

สนิคา้ส าเรจ็รปู 10,896,793.18 9,816,241.12 3,947,795.49 3,997,412.75 
งานระหว่างท า 16,590,743.72 15,030,746.28 2,859,844.06 2,816,302.22 
วตัถุดบิ 91,377,620.57 76,155,427.54 53,445,675.16 38,866,631.38 
วสัดุสิน้เปลอืงและวสัดุหบีห่อ 4,429,602.17 4,150,690.11 2,942,046.38 2,680,279.47 
อะไหล ่ 6,222,086.63 5,952,672.64 5,840,889.83 5,434,706.18 
สนิคา้ระหว่างทาง 12,103,920.11 7,474,217.46 11,564,771.08 6,135,551.83 
หกั  ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ (4,723,003.36) (7,153,475.79) - - 

รวม 136,897,763.02 111,426,519.36 80,601,022.00 59,930,883.83 
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8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ (ต่อ) 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 7,153,475.79 13,999,262.28 - 314,477.16 
บวก ตัง้เพิม่ระหว่างปี 976,757.58 918,390.03 - - 
หกั   โอนกลบัระหว่างปี (3,407,230.01) (7,764,176.52) - (314,477.16) 

คงเหลอืปลายปี 4,723,003.36 7,153,475.79 - - 

 

9.   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย มรีายละเอยีดดงันี้.- 
  หน่วย : บาท 

เงนิลงทนุ 

เงนิปันผลรบั 
ระหว่างปี 

ทนุช าระแลว้ 
(ลา้นบาท) 

สดัส่วนรอ้ยละ 
ของเงนิลงทนุ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
วธิรีาคาทนุ 

บรษิทั ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
บรษิทัย่อย         

บรษิทั สหกจิบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 600.00 600.00 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 

 

10.  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน มรีายการเคลื่อนไหวดงันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ยอดคงเหลอืตน้ปี 6,793,629.33 5,767,754.01 3,244,363.75 2,555,371.34 
บวก ใหกู้เ้พิม่ระหว่างปี 3,566,800.00 5,061,260.00 2,821,800.00 2,527,260.00 
รวม 10,360,429.33 10,829,014.01 6,066,163.75 5,082,631.34 
หกั  รบัคนืระหว่างปี (4,296,335.49) (4,035,384.68) (2,454,423.32) (1,838,267.59) 
ยอดคงเหลอืปลายปี 6,064,093.84 6,793,629.33 3,611,740.43 3,244,363.75 
หกั  เงนิใหกู้ย้มืพนกังานทีถ่งึก าหนด     
      รบัช าระภายในหนึ่งปี (3,705,597.04) (4,002,681.24) (1,958,493.94) (1,835,204.98) 

ยอดคงเหลอืปลายปี - สทุธ ิ 2,358,496.80 2,790,948.09 1,653,246.49 1,409,158.77 
 
เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ ใหกู้โ้ดยการท าสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR+1.5 ต่อปี เงนิใหกู้ย้มืดงักล่าว      
ค ้าประกนัโดยพนกังานทีเ่ป็นหวัหน้างาน 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  - สุทธิ 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ทีด่นิและส่วน อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ปรบัปรงุทีด่นิ   น ้าเสยี และอปุกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน เครื่องตกแต่ง  ตดิตัง้/ก่อสรา้ง  

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 216,928,472.35 424,448,111.57 63,570,037.09 6,185,880.43 726,197,046.11 17,192,019.31 63,386,451.83 584,471.76 8,577,360.00 1,527,069,850.45 
ซือ้ระหว่างปี - 114,820.00 46,000.00 - 3,964,311.50 450,296.85 1,389,440.88 - 2,583,206.14 8,548,075.37 
โอนเขา้/(โอนออก) - - - - - - - - (8,577,360.00) (8,577,360.00) 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (1,761,452.52) - (22,616.82) (67,235.00) - (1,851,304.34) 
ตดัจ าหน่ายระหว่างปี - - - - (152,850.00) - - - - (152,850.00) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 216,928,472.35 424,562,931.57 63,616,037.09 6,185,880.43 728,247,055.09 17,642,316.16 64,753,275.89 517,236.76 2,583,206.14 1,525,036,411.48 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 412,608.40 152,662,539.45 17,372,797.72 2,025,845.53 333,992,721.92 13,975,822.18 24,138,558.54 584,462.76 - 545,165,356.50 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 17,567,610.63 6,493,685.68 864,291.71 34,279,466.66 1,212,882.28 6,473,935.44 - - 66,891,872.40 

ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/โอน - - - - (1,753,483.92) - (22,613.82) (67,231.00) - (1,843,328.74) 

ค่าเสื่อมราคา - ตดัจา่ย - - - - (152,850.00) - - - - (152,850.00) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 412,608.40 170,230,150.08 23,866,483.40 2,890,137.24 366,365,854.66 15,188,704.46 30,589,880.16 517,231.76 - 610,061,050.16 
ค่าเผื่อการดอ้ยคา่สนิทรพัย ์           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 - - - - (20,973.24) - - - - (20,973.24) 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - 20,973.24 - - - - 20,973.24 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 - - - - - - - - - - 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 216,515,863.95 271,785,572.12 46,197,239.37 4,160,034.90 392,183,350.95 3,216,197.13 39,247,893.29 9.00 8,577,360.00 981,883,520.71 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 216,515,863.95 254,332,781.49 39,749,553.69 3,295,743.19 361,881,200.43 2,453,611.70 34,163,395.73 5.00 2,583,206.14 914,975,361.32 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 ทีด่นิและส่วน อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ปรบัปรงุทีด่นิ   น ้าเสยี และอปุกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน เครื่องตกแต่ง  ตดิตัง้/ก่อสรา้ง  

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 216,928,472.35 424,562,931.57 63,616,037.09 6,185,880.43 728,247,055.09 17,642,316.16 64,753,275.89 517,236.76 2,583,206.14 1,525,036,411.48 
ซือ้ระหว่างปี - 1,137,918.60 - - 6,754,585.24 518,912.62 475,320.95 - 17,478,622.25 26,365,359.66 
โอนเขา้/(โอนออก) - 78,000.00 - - 2,505,206.14 - - - (2,583,206.14) - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (1,687,999.92) - (49,532.71) - - (1,737,532.63) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 216,928,472.35 425,778,850.17 63,616,037.09 6,185,880.43 735,818,846.55 18,161,228.78 65,179,064.13 517,236.76 17,478,622.25 1,549,664,238.51 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 412,608.40 170,230,150.08 23,866,483.40 2,890,137.24 366,365,854.66 15,188,704.46 30,589,880.16 517,231.76 - 610,061,050.16 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 17,620,003.85 6,497,012.78 864,291.86 31,816,927.62 1,214,555.09 6,356,168.64 - - 64,368,959.84 
ค่าเสื่อมราคา - ตดัจา่ย - - - - (1,306,951.60) - (49,529.71) - - (1,356,481.31) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 412,608.40 187,850,153.93 30,363,497.18 3,754,429.10 396,875,830.68 16,403,259.55 36,896,519.09 517,231.76 - 673,073,529.69 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 216,515,863.95 254,332,781.49 39,749,553.69 3,295,743.19 361,881,200.43 2,453,611.70 34,163,395.73 5.00 2,583,206.14 914,975,361.32 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 216,515,863.95 237,928,696.24 33,252,539.91 2,431,451.33 338,943,015.87 1,757,969.23 28,282,545.04 5.00 17,478,622.25 876,590,708.82 

      
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย        หน่วย : บาท 

        ปี 2559 ปี 2558 
ตน้ทนุขาย        60,032,291.81 62,443,908.37 
ค่าใชจ้า่ยบรหิาร        4,336,668.03 4,447,964.03 

รวม        64,368,959.84 66,891,872.40 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิและส่วน อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ปรบัปรงุทีด่นิ   น ้าเสยี และอปุกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน เครื่องตกแต่ง  ตดิตัง้/ก่อสรา้ง  

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 30,591,390.40 140,584,229.15 3,555,000.00 3,859,880.43 301,549,130.85 4,471,481.37 6,387,769.97 1,003,096.45 1,963,910.00 493,965,888.62 
ซือ้ระหว่างปี - - 46,000.00 - 2,850,000.00 159,581.99 522,423.06 - 78,000.00 3,656,005.05 
โอนเขา้/(โอนออก) - - - - - - - - (1,963,910.00) (1,963,910.00) 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (1,739,365.52) - (22,616.82) - - (1,761,982.34) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 30,591,390.40 140,584,229.15 3,601,000.00 3,859,880.43 302,659,765.33 4,631,063.36 6,887,576.21 1,003,096.45 78,000.00 493,896,001.33 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 412,608.40 121,499,936.15 2,995,745.02 1,030,379.08 187,426,196.63 3,894,266.03 5,311,098.19 1,003,092.45 - 323,573,321.95 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 3,267,674.93 94,482.03 399,091.79 13,641,628.70 213,366.87 656,996.98 - - 18,273,241.30 
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/โอน - - - - (1,739,365.52) - (22,613.82) - - (1,761,977.34) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 412,608.40 124,767,611.08 3,090,227.05 1,429,470.87 199,328,461.81 4,107,632.90 5,945,481.35 1,003,092.45 - 340,084,585.91 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 30,178,782.00 19,084,293.00 559,254.98 2,829,501.35 114,122,934.22 577,215.34 1,076,671.78 4.00 1,963,910.00 170,392,566.67 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 30,178,782.00 15,816,618.07 510,772.95 2,430,409.56 103,331,303.52 523,430.46 942,094.86 4.00 78,000.00 153,811,415.42 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ทีด่นิและส่วน อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบบ าบดั เครื่องจกัร เครื่องมอื เครื่องใชแ้ละ ยานพาหนะ สนิทรพัยร์ะหว่าง รวม 
 ปรบัปรงุทีด่นิ   น ้าเสยี และอปุกรณ์ เครื่องใชโ้รงงาน เครื่องตกแต่ง  ตดิตัง้/ก่อสรา้ง  

ราคาทนุ           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 30,591,390.40 140,584,229.15 3,601,000.00 3,859,880.43 302,659,765.33 4,631,063.36 6,887,576.21 1,003,096.45 78,000.00 493,896,001.33 
ซือ้ระหว่างปี -  1,137,918.60  - - 330,000.00 261,673.83 146,744.86 - - 1,876,337.29 
โอนเขา้/(โอนออก) -  78,000.00  - - - - - - (78,000.00) - 
จ าหน่ายระหวา่งปี - - - - (64,999.92) - (49,532.71) - - (114,532.63) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 30,591,390.40 141,800,147.75 3,601,000.00 3,859,880.43 302,924,765.41 4,892,737.19 6,984,788.36 1,003,096.45 - 495,657,805.99 
ค่าเสื่อมราคาสะสม           
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 412,608.40 124,767,611.08 3,090,227.05 1,429,470.87 199,328,461.81 4,107,632.90 5,945,481.35 1,003,092.45 - 340,084,585.91 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี - 3,315,145.00 97,809.13 399,091.81 11,137,097.38 227,127.02  511,534.79  - -  15,687,805.13  
ค่าเสื่อมราคา - จ าหน่าย/โอน - - - - (64,998.92) - (49,529.71) - - (114,528.63) 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 412,608.40 128,082,756.08 3,188,036.18 1,828,562.68 210,400,560.27 4,334,759.92 6,407,486.43 1,003,092.45 - 355,657,862.41 
มลูคา่ตามบญัชสีุทธ ิ           

ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 30,178,782.00 15,816,618.07 510,772.95 2,430,409.56 103,331,303.52 523,430.46 942,094.86 4.00 78,000.00 153,811,415.42 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 30,178,782.00 13,717,391.67 412,963.82 2,031,317.75 92,524,205.14 557,977.27 577,301.93 4.00 - 139,999,943.58 

      
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย     หน่วย : บาท 
     ปี 2559 ปี 2558 
ตน้ทนุขาย        14,906,035.45 17,348,109.55 
ค่าใชจ้า่ยบรหิาร        781,769.68 925,131.75 

รวม        15,687,805.13 18,273,241.30 
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11. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  - สุทธิ (ต่อ) 

11.1 ในปี 2559 และปี 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจ่ายซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุน
จ านวนเงนิ 26.35 ลา้นบาท และ 4.78 ลา้นบาท ตามล าดบั 

11.2 ในปี 2559 และ ปี 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดน้ าทีด่นิพรอ้มอาคารทีป่ลกูสรา้งบนทีด่นินัน้ โดยมรีาคาทุน 
จ านวนเงนิ 623.36 ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ี จ านวนเงนิ 495.58 ลา้นบาท  และ 517.68 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิรวม (ราคาทุนจ านวนเงนิ 103.25  ลา้นบาท และมลูค่าสทุธติามบญัช ีจ านวนเงนิ 59.43 
ลา้นบาท และ 64.98 ลา้นบาท ตามล าดบั ส าหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อ
กบัธนาคารพาณิชยต์ามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 15  

 
12.  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ประกอบดว้ย 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ราคาทุนของสนิทรพัย ์     
ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 14,371,647.00 - 4,857,900.00 - 

  ซือ้สนิทรพัยร์ะหว่างปี 1,650,860.00 5,857,397.00 942,860.00 2,957,100.00 
  รบัโอนสนิทรพัยร์ะหว่างปี - 8,514,250.00 - 1,900,800.00 
  ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี (2,987,576.07) - (1,084,826.68) - 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 13,034,930.93 14,371,647.00 4,715,933.32 4,857,900.00 

 
13.  อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ - สุทธิ 

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - ทีด่นิ ประกอบดว้ย.-  
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - ทีด่นิ  
ราคาทุน 17,475,660.00 17,475,660.00 - - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ (3,176,910.00) (3,176,910.00) - - 
มลูค่าสทุธติามบญัช ี 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 

มลูค่ายุตธิรรม 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 
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14. ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีมรีายละเอยีดดงันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 6,596,562.65 6,337,613.77 1,450,227.25 399,924.80 
 

14.1 รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 

ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2559 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) 
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่31  
ธ.ค. 2559 

 ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 986,211.62 - - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 1,430,695.15 (486,094.49)  944,600.66 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,472,910.78 782,359.21 (656,918.88) 6,598,351.11 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 635,381.99 - - 635,381.99 

  รวม 9,525,199.54 296,264.72 (656,918.88) 9,164,545.38 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,187,585.77) 619,603.04 - (2,567,982.73) 

สทุธ ิ 6,337,613.77 915,867.76 (656,918.88) 6,596,562.65 
 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 

ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2558 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) 
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่31  
ธ.ค. 2558 

 ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 664,382.37 321,829.25 - 986,211.62 
สนิคา้คงเหลอื 2,799,852.45 (1,369,157.30) - 1,430,695.15 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,317,122.78 1,362,049.33 (206,261.33) 6,472,910.78 
ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี 79,815.19 (79,815.19) - - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ 639,576.64 (4,194.65) - 635,381.99 

  รวม 9,500,749.43 230,711.44 (206,261.33) 9,525,199.54 
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14. ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม 
 

ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2558 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย) 
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่31  
ธ.ค. 2558 

 ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,075,172.42) (112,413.35) - (3,187,585.77) 

สทุธ ิ 6,425,577.01 118,298.09 (206,261.33) 6,337,613.77 
 

 หน่วย : บาท 
 งบเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2559 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย)  
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่31 
ธ.ค. 2559 

 ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 664,382.37 - - 664,382.37 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,923,128.20 370,866.81 59,832.60 3,353,827.61 

  รวม 3,587,510.57 370,866.81 59,832.60 4,018,209.98 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,187,585.77) 619,603.04 - (2,567,982.73) 

สทุธ ิ 399,924.80 990,469.85 59,832.60 1,450,227.25 
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14. ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
 หน่วย : บาท 
 งบเฉพาะกจิการ 
 

ณ วนัที ่1  
ม.ค. 2558 

บนัทกึเป็นรายได ้(รายจา่ย)  
ส าหรบัปีใน 

ณ วนัที ่31 
ธ.ค. 2558 

 ก าไรหรอื 
ขาดทุน 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี  
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 664,382.37 - - 664,382.37 
สนิคา้คงเหลอื 62,895.43 (62,895.43) - - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,339,561.93 626,075.07 (42,508.80) 2,923,128.20 
ค่าใชจ้่ายรอตดับญัช ี 79,815.19 (79,815.19) - - 

  รวม 3,146,654.92 483,364.45 (42,508.80) 3,587,510.57 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (3,075,172.42) (112,413.35) - (3,187,585.77) 

สทุธ ิ 71,482.50 370,951.10 (42,508.80) 399,924.80 

14.2 ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สรุปไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558  ปี 2559 ปี 2558 

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั     
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี (2,561,888.86) (2,412,990.00) (2,561,888.86) (2,412,990.00) 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งกบัผลแตกต่างชัว่คราวทีร่บัรูเ้มื่อ
เริม่แรกและทีก่ลบัรายการ   915,867.76 118,298.09 990,469.85 370,951.10 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้ (1,646,021.10) (2,294,691.91) (1,571,419.01) (2,042,038.90) 
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14. ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
   ผลประโยชน์พนกังาน 

   

     ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระ  
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,284,594.40 (656,918.88) 2,627,675.52 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 3,284,594.40 (656,918.88) 2,627,675.52 

 
   หน่วย : บาท 
   งบการเงนิรวม 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
   ผลประโยชน์พนกังาน 

   

     ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระ  
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,031,306.65 (206,261.33) 825,045.32 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 1,031,306.65 (206,261.33) 825,045.32 

 
   หน่วย : บาท 
   งบเฉพาะกจิการ 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
   ผลประโยชน์พนกังาน 

   

     ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (299,163.00) 59,832.60 (239,330.40) 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (299,163.00) 59,832.60 (239,330.40) 
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14. ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 
   หน่วย : บาท 
   งบเฉพาะกจิการ 
   ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
   จ านวนเงนิ 

ก่อนภาษ ี
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 

ทางภาษ ี
จ านวนเงนิ 
สทุธจิากภาษ ี

ภาษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั 
   ผลประโยชน์พนกังาน 

   

     ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 212,544.00 (42,508.80) 170,035.20 

ภาษเีงนิไดท้ีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 212,544.00 (42,508.80) 170,035.20 

 
14.3 อตัราภาษเีงนิไดท้ีแ่ทจ้รงิ 

 งบการเงนิรวม 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2559 ปี 2558 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ขาดทุนสทุธกิ่อนภาษเีงนิได ้  (33,474,512.96)  (33,785,933.27) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ว่นของบรษิทัฯ  12,580,023.67  18,838,246.21 
หกั ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้  (4,606,476.12)  (8,555,671.23) 

ก าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  7,973,547.55  10,282,574.98 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 1,594,709.51 20 2,056,515.00 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ 
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  51,311.59  238,176.91 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 21 1,646,021.10 22 2,294,691.91 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
 ปี 2559 ปี 2558 
 อตัราภาษ ี

(รอ้ยละ) 
จ านวนเงนิภาษ ี

(บาท) 
อตัราภาษ ี
(รอ้ยละ) 

จ านวนเงนิภาษ ี
(บาท) 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้  12,580,023.67  18,838,246.21 
หกั ก าไรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได ้  (4,606,476.12)  (8,555,671.23) 
ก าไรทีต่อ้งเสยีภาษ ี  7,973,547.55  10,282,574.98 
จ านวนภาษตีามอตัราภาษ ี 20 1,594,709.51 20 2,056,515.00 
ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ
น ามาหกัในการค านวณก าไรทางภาษ ี  (23,290.50)  (14,476.10) 

ภาษเีงนิได ้(อตัราทีแ่ทจ้รงิ) 20 1,571,419.01 20 2,042,038.90 
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14. ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (ต่อ) 

14.4 อตัราภาษ ี

ภาษเีงนิไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ค านวณภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล จากก าไรสทุธติามบญัชสี าหรบัปี ภายหลงัปรบัปรุงดว้ยรายการ
ทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายตามประมวลรษัฎากร 

รายการปรบัปรุงหลกั  ไดแ้ก่  คา่เผื่อผลขาดทุนจากสนิคา้เสือ่มสภาพ ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานและค่าใชจ้า่ย
ทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑท์ีป่ระมวลรษัฎากรก าหนด 

เมื่อวนัที ่22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิดม้มีตอินุมตัใิหป้รบัลดอตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
จากอตัรารอ้ยละ 30 เป็นอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง  ไดถู้กวดัมลูค่าดว้ยอตัราภาษรีอ้ยละ  20  ซึง่เป็นอตัราภาษทีีร่ฐับาลก าหนด ณ 
วนัทีร่ายงาน 

 
15. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รอ้ยละต่อปี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2.20  181,634,000.00 181,500,000.00 95,000,000.00 115,000,000.00 
ทรสัตร์ซีที 0.50 - 0.95 14,740,101.43 21,103,716.56 11,401,546.40 19,783,870.87 
รวม  196,374,101.43 202,603,716.56 106,401,546.40 134,783,870.87 

15.1 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชยห์นึ่งแหง่ ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ โดยครบก าหนดเมื่อทวงถาม  

15.2 วงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งตน้ค ้าประกนัโดยการจดจ านองทีด่นิ อาคาร และเครื่องจกัรของบรษิทัฯ ค ้าประกนัระหว่างกนั 
และค ้าประกนัโดย บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดัซึง่เป็นบรษิทัใหญ่ล าดบัสงูสดุ 
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16. เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีอ่ืน 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

เจา้หนี้การคา้บรษิทัอื่น     
   -  ในประเทศ 54,669,793.37 40,309,764.81 25,775,413.82 13,524,361.78 
   -  ต่างประเทศ 5,429,016.65 4,310,408.97 5,429,016.65 4,049,734.72 

รวมเจา้หนี้การคา้บรษิทัอื่น 60,098,810.02 44,620,173.78 31,204,430.47 17,574,096.50 
เจา้หนี้การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
   -  ในประเทศ 1,201,824.00 228,495.83 1,024,433.03 708,545.66 
   -  ต่างประเทศ 4,448,503.46 1,897,126.55 4,448,503.46 1,897,126.55 

รวมเจา้หนี้การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,650,327.46 2,125,622.38 5,472,936.49 2,605,672.21 
รวมเจา้หนี้การคา้ 65,749,137.48 46,745,796.16 36,677,366.96 20,179,768.71 
เจา้หนี้อื่น 5,388,299.19 6,802,684.78 3,485,746.19 3,601,833.03 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,286,233.02 11,015,713.83 3,937,167.50 3,805,986.95 
รายไดร้บัล่วงหน้า 571,332.71 387,562.57 392,398.75 204,569.85 

รวม 80,995,002.40 64,951,757.34 44,492,679.40 27,792,158.54 

 
17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 430,000,000.00 430,000,000.00 - - 
บวก กูเ้พิม่ระหว่างปี - - - - 
หกั   ช าระคนืระหว่างปี - - - - 

รวม 430,000,000.00 430,000,000.00 - - 
หกั สว่นทีค่รบก าหนดช าระในหนึ่งปี (46,100,100.00) - - - 

เงนิกูย้มืระยะยาวคงเหลอื 383,899,900.00 430,000,000.00 - - 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (ต่อ) 

บรษิทัย่อย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงันี้.- 
 

วงเงนิ วตัถุประสงค ์ อตัราดอกเบีย้ การผ่อนช าระ ครบก าหนด 
หลกัทรพัย ์
ค ้าประกนั 

วงเงนิกูย้มื จ่ายช าระคนื คงที ่รอ้ยละ จ่ายช าระคนืเงนิตน้เป็นรายไตรมาสๆ ละ ภายในวนัที ่29 บรษิทัใหญ่ 
430 ลา้นบาท เงนิกูย้มื 4.77 15,366,700 บาท เริม่ช าระเงนิตน้งวดแรก มนีาคม 2567 ล าดบัสงูสุด 
 ระยะสัน้  ในวนัที ่30 มถุินายน 2560 และจ่ายช าระ   
   ดอกเบีย้เป็นรายไตรมาส เริม่จ่ายช าระ

งวดแรกสิน้เดอืนมถุินายน 2557 
  

 

18.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  มนีโยบายจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหนจ็  ตามขอ้ก าหนดของ
พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541    ในการใหผ้ลประโยชน์เมื่อเกษยีณ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่
พนกังานตามสทิธแิละอายงุาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  ถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนกังาน ซึง่มผีลบงัคบั
ใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูภ้าระหนี้ในช่วงเปลีย่นแปลง ณ วนัที ่1 มกราคม 2554  
ผ่านก าไรหรอืขาดทุน  โดยวธิเีสน้ตรง  ภายในระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2554  

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปีของภาระผกูพนัในช่วงเปลีย่นแปลงทีย่งัไม่รบัรู ้มดีงัต่อไปนี้.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

ภาระผกูพนัในช่วงเปลีย่นแปลงทีย่งัไมร่บัรู้     
     ณ วนัที ่1 มกราคม - 3,996,479.61 - 1,515,732.34 
รบัรูผ้า่นก าไรหรอืขาดทุนระหว่างปี - (3,996,479.61) - (1,515,732.34) 
ภาระผกูพนัในช่วงเปลีย่นแปลงทีย่งัไมร่บัรู้     

     ณ วนัที ่31 ธนัวาคม - - - - 

 
การเปลีย่นแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่1 มกราคม 29,996,263.40 24,217,323.42 13,704,028.00 10,786,196.66 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั 3,095,534.00 2,900,219.00 1,477,956.00 1,414,680.00 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 816,262.00 719,352.02 376,378.00 330,084.00 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานส าหรบัปี (878,017.00) (805,804.00) (170,731.00) (130,121.00) 
ตน้ทุนในอดตี - 3,996,479.61 - 1,515,732.34 
ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (3,284,594.40) (1,031,306.65) 299,163.00 (212,544.00) 
มลูคา่ตามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม  29,745,448.00 29,996,263.40 15,686,794.00 13,704,028.00 
หกั ส่วนทีค่รบก าหนดช าระในหน่ึงปี (910,475.00) (164,606.00) (910,475.00) - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน - สทุธ ิ 28,834,973.00 29,831,657.40 14,776,319.00 13,704,028.00 
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18.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในก าไรหรอืขาดทุน แสดงไดด้งันี้.- 
 หน่วย : บาท 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
   ตน้ทุนในอดตี - 3,996,479.61 - 1,515,732.34 
   ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 3,095,534.00 2,900,219.00 1,477,956.00 1,414,680.00 
   ตน้ทุนดอกเบีย้ 816,262.00 719,352.02 376,378.00 330,084.00 

     รวม 3,911,796.00 7,616,050.63 1,854,334.00 3,260,496.34 
     

ค่าใชจ้่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการดงัต่อไปนี้.- 
 หน่วย : บาท 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ก าไรหรอืขาดทุน :     
   ตน้ทุนขาย 3,017,706.00 5,535,258.94 1,477,956.00 2,357,028.00 
   ค่าใชจ้่ายในการขาย 305,298.00 799,410.55 94,718.00 210,980.70 
   ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 588,792.00 1,281,381.14 281,660.00 692,487.64 

     รวม 3,911,796.00 7,616,050.63 1,854,334.00 3,260,496.34 

     
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
เกดิขึน้จาก 
 หน่วย : บาท 
 ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   สมมตฐิานทางการเงนิ (2,031,074.00) (167,439.00) 
   การปรบัปรุงจากประสบการณ์ (1,857,384.40) (71,995.00) 
   สมมตฐิานประชากร 603,864.00 538,597.00 
     รวม (3,284,594.40) 299,163.00 
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18.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

ขอ้สมมตฐิานในการวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย.- 
 งบการเงนิรวม 

 ปี 2559 ปี 2558 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ)  2.86 - 2.88 2.70 - 2.76 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 2.50 - 3.50 3.50 
อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60 
*อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 0 - 21 0 - 22 
**อตัรามรณะ TMO 2008 TMO 2008 

*ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
**อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ปี 2559 ปี 2558 
อตัราคดิลด (รอ้ยละ)  2.86 2.76 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน (รอ้ยละ) 3.50 3.50 
อายุครบเกษยีณ (ปี) 60 60 
*อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (รอ้ยละ) 0 - 21 0 - 22 
**อตัรามรณะ TMO 2008 TMO 2008 

*ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการท างานของพนกังาน 
**อา้งองิตามตารางมรณะไทย 2551 ประเภทสามญั (TMO2008 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

การเปลีย่นแปลงในแต่ละขอ้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้ง ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีอ่าจะเป็นไป
ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีร่ายงาน โดยถอืว่าขอ้สมมตฐิานอืน่ๆ คงที ่จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี้.- 

      หน่วย : บาท 
      งบการเงนิรวม 
      เพิม่ขึน้ ลดลง 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559   
อตัราคดิลด (การเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)  (2,958,436.00)  3,451,536.00  
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)  3,381,746.00   (2,955,530.00) 
อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)  (3,119,074.00)  1,096,566.00  
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18.  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว (ต่อ) 

      หน่วย : บาท 
      งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
      เพิม่ขึน้ ลดลง 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559   
อตัราคดิลด (การเปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)  (1,587,641.00)  1,851,907.00  
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนในอนาคต (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)  1,820,545.00   (1,592,816.00) 
อตัราการลาออก (เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 1)  (1,674,100.00)  585,387.00  

 

จ านวนเงนิภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ส าหรบัปีปัจจบุนัและสีปี่ยอ้นหลงัมดีงันี้.- 
 หน่วย : บาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 29,745,448.00 15,686,794.00 
ปี 2558 29,996,263.40 13,704,028.00 
ปี 2557 24,217,323.42 10,786,196.66 
ปี 2556 17,539,397.03 6,491,192.96 
ปี 2555 11,642,578.91 4,214,543.11 

 
19. เงินปันผลจ่าย 

ปี 2559 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่22 เมษายน  2559 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.012 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 3.6 ลา้นบาท ซึง่ไดม้กีารจ่ายเงนิปัน
ผลแลว้ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 

ปี 2558 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 3/2558   เมื่อวนัที ่13  สงิหาคม  2558 มมีตอินุมตัใิหม้กีารจ่ายเงนิปันผล
ระหว่างกาลจากการด าเนินงานตัง้แต่เดอืนมกราคม - มถุินายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.016 บาท รวมเป็นเงนิปันผล
จ่ายทัง้สิน้ 4.80 ลา้นบาท ซึง่ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลแลว้ในวนัที ่11 กนัยายน 2558 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2558 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผล จากผลการด าเนินงาน 
ในปี 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.014 บาท รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 4.20 ลา้นบาท ซึง่ไดม้กีารจ่าย 
เงนิปันผลแลว้ในวนัที ่22 พฤษภาคม  2558 
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20. ค่าใช้จ่ายจ าแนกตามลกัษณะ 

ค่าใชจ้่ายจ าแนกตามลกัษณะทีส่ าคญั ประกอบดว้ย.- 
 หน่วย : บาท 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้
ส าเรจ็รปูและงานระหว่างท า (2,640,549.50) 11,251,900.89 6,075.42 2,997,702.66 

วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 582,238,260.75 604,732,277.86 313,794,135.92 326,900,476.68 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 154,749,472.23 157,577,208.96 74,695,196.07 72,738,437.32 
ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 67,356,535.91 66,891,872.40 16,772,631.81 18,273,241.30 
ค่าเผื่อสนิคา้เสือ่มสภาพ - สทุธ ิ (2,430,472.43) (6,845,786.49) - (314,477.16) 

 

21. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน 

บรษิทัฯ ไดร้บัสทิธแิละประโยชน์ภายใตพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการ

สง่เสรมิการลงทุนส าหรบัการผลติกล่องกระดาษ เลขที ่2186(2)/2554 เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2554 บรษิทัฯ เริม่ใชส้ทิธิ

ดงักล่าว ในปี 2557 

สทิธปิระโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการสง่เสรมิการลงทุนทีส่ าคญั มดีงันี้.- 

1. ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

2. ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล ส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดร้บัจากการประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 

มกี าหนดเวลา 8 ปี  นบัแต่วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

3. ไดร้บัการยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดบิ และวสัดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติ

เพื่อสง่ออกเป็นระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิฯ 

4. ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืก่อสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25  ของเงนิลงทุนนอกเหนือ

การหกัค่าเสือ่มราคาตามปกต ิ

ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน จ าแนกเป็นสว่นทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน และสว่นที่
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน ดงัต่อไปนี้.- 
 หน่วย : พนับาท 

งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

กจิการทีไ่ดร้บั 
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ไดร้บั 
การสง่เสรมิ รวม 

รายไดร้วม 114,868 782,401 897,269 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (110,878) (795,178) (906,056) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (571) (24,116) (24,687) 
ภาษเีงนิได ้ - (1,646) (1,646) 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธ ิ 3,419 (38,539) (35,120) 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - 2,628 2,628 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 3,419 (35,911) (32,493) 
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21. สิทธิประโยชน์จากการได้รบัส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 

 หน่วย : พนับาท 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
กจิการทีไ่ดร้บั 
การสง่เสรมิ 

กจิการทีไ่ม่ไดร้บั 
การสง่เสรมิ รวม 

รายไดร้วม 114,868 353,947 468,815 
ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย (110,878) (342,975) (453,853) 
ตน้ทุนทางการเงนิ (571) (1,811) (2,382) 
ภาษเีงนิได ้ - (1,571) (1,571) 
ก าไร(ขาดทุน) สทุธ ิ 3,419 7,590 11,009 
ก าไรเบด็เสรจ็อื่น - (239) (239) 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็ 3,419 (7,351) 10,770 

การจดัสรรผลการด าเนินงานดงักล่าวขา้งตน้จดัสรรตามหลกัเกณฑ ์2 ประการดงันี้ คอื 

1. รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทีส่ามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรไปยงัสว่นนัน้โดยตรง 

2. รายการทีไ่ม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของสว่นใดกจ็ะจดัสรรตามสดัสว่นของรายไดแ้ต่ละสว่น 

 

22. ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปี ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สทุธสิ าหรบัปี ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ (ไม่
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น) ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัที่ถอืโดยบุคคลภายนอกทีอ่อก
ในระหว่างปี โดยแสดงการค านวณดงันี้ 

 หน่วย : บาท 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 
ก าไร(ขาดทุน)สทุธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั     
   (ขัน้พืน้ฐาน) (บาท) (35,120,534.06) (36,080,625.18) 11,008,604.66 16,796,207.31 
จ านวนหุน้สามญัทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ (หุน้) 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 
ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาทต่อหุน้) (0.12) (0.12) 0.04 0.06 
 

23. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บรษิทัฯ  บรษิทัย่อย และพนกังานของบรษิทัฯ ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืน ในอตัรารอ้ยละ 
3 - 5 ของเงนิเดอืน กองทุนส ารองเลีย้งชพีนี้ บรหิารโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
และจะจา่ยใหแ้กพ่นกังานเมื่อพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบว่าดว้ยกองทุนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิ สมทบกองทนุเป็นจ านวนเงนิ 3.37 
ลา้นบาท และ 3.19 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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24. ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานด าเนินงาน 

ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตัดสนิใจสูงสุดด้าน
การด าเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจในการจดัสรรทรพัยากรใหก้บัสว่นงานและ
ประเมนิผลการด าเนินงานของสว่นงาน ทัง้นี้ ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการด าเนินงานของบรษิทั คอื กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินกจิการในสว่นงานธุรกจิเดยีว คอื ผลติกล่องกระดาษ ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่า
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีว่นงานธุรกจิเพยีงสว่นงานเดยีว 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธรุกจิเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ ฝ่ายบรหิารจงึพจิารณาว่าบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยมสีว่นงานทางภมูศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว 

ดงันัน้ รายได ้ ก าไร และสนิทรพัยท์ัง้หมด ทีแ่สดงในงบการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัสว่นงานทางธุรกจิและสว่นงานทาง
ภูมศิาสตรต์ามทีก่ล่าวไว ้
 

25. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ซึง่อา้งองิตาม
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่107   เรื่อง "การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรบัเครื่องมอืทางการเงนิ" บรษิทัฯ  
และบรษิทัย่อย มขีอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ทัง้ในงบแสดงฐานะการเงนิและนอกงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้ 

25.1 นโยบายบญัช ี

นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 4.19 

25.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการด าเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ  และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่ี
นโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พื่อการเกง็ก าไรหรอืเพือ่การคา้ 

25.3 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชื่อ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชื่ออนัเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดในสญัญา  
ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อป้องกนัความเสีย่งเกีย่วกบัสนิเชื่อดงักล่าว บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ไดม้กีารควบคมุการใหส้นิเชื่อแก่ลกูคา้ และสอบทานฐานะทางการเงนิของลกูหนี้อยา่งสม ่าเสมอ บรษิทัฯ  
และบรษิทัย่อย จงึคาดว่าจะไม่ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคญัจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

ส าหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยห์ลงัหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูถอืเป็นมลูค่าสงูสดุของความเสีย่งทีเ่กดิจากการไม่ปฏบิตัติามสญัญา 

25.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย  มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ าคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ
บญัชแีละเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ อย่างไรกต็าม เน่ืองจาก
สนิทรพัยท์างการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาดหรอืมอีตัราดอกเบีย้
คงที ่  ซึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  ดงันัน้  ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่าความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะอยูใ่นระดบัต ่า จงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพื่อป้องกนัความเสีย่ง
ดงักล่าว 
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25. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีส่ าคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งันี้.- 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด    
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 6,893 10,797 17,690 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ - - - - 158,208 158,208 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - - - 6,064 - 6,064 MLR+1.5 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก            
สถาบนัการเงนิ 

- - - 196,374 - 196,374 0.50 - 2.20 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 80,995 80,995 - 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ - - - - 19 19 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 430,000 - - 430,000 Fixed 4.77 

 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลดตาม ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด    
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 22,685 8,717 31,402 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ - - - - 159,186 159,186 - 
เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั - - - 25 - 25 0.5 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - - - 6,794 - 6,794 MLR+1.5 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก            
สถาบนัการเงนิ 

- - - 202,604 - 202,604 0.75 - 2.7, MOR, 
Money market rate 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 64,952 64,952 - 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ - - - - 3,763 3,763 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 430,000 - - 430,000 Fixed 4.77 
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25. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด    
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 6,681 6,501 13,182 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธ ิ - - - - 89,313 89,313 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - - - 3,612 - 3,612 MLR+1.5 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก 
สถาบนัการเงนิ 

- - - 106,402 - 106,402 0.50 - 2.20 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 44,493 44,493 - 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ - - - - 19 19 - 

 
 หน่วย : พนับาท 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัราดอกเบีย้ 
 ภายใน มากกว่า มากกว่า ปรบัขึน้ลงตาม ดอกเบีย้  รอ้ยละ(ต่อปี) 
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี ราคาตลาด    
สินทรพัยท์างการเงิน        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - - 22,473 7,344 29,817 0.125 - 0.75 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ - สุทธ ิ - - - - 85,479 85,479 - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกพ่นกังาน - - - 3,244 - 3,244 MLR+1.5 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืจาก 
สถาบนัการเงนิ 

- - - 134,784 - 134,784 0.75 - 2.7, MOR, 
Money market rate 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - - - 27,792 27,792 - 
เจา้หนี้ค่าทรพัยส์นิ - - - - 2,930 2,930 - 

25.5  ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ   ซึง่ไม่ไดท้ าสญัญาเพือ่เป็นการป้องกนัความ
เสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  
เชื่อว่าจะไมม่ผีลกระทบอย่างมสีาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ ซึง่ไมไ่ดท้ าสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น 
ดงันี้.- 

 
สกุลเงนิต่างประเทศ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 

หน้ีสิน     
ดอลล่ารส์หรฐั 409,418.83 582,110.47 316,687.63 545,704.75 

 

 



 

หน้า 46 จาก 47 

25. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครือ่งมือทางการเงิน (ต่อ) 

25.6 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง คอื ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะไม่สามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มื่อ 
ครบก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดไดห้รอืไม่สามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสยีหายได ้   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายในการบรหิารความเสีย่ง 
ดา้นสภาพคล่องทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อทีค่าดว่าเพยีงพอในการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ซึง่วงเงนิดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแห่ง 

25.7 มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

มลูค่ายุตธิรรม  หมายถงึ  จ านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นเครื่องมอืทางการเงนิกนั  ในขณะทีท่ ัง้สองฝ่าย
มคีวามรอบรู ้ และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอสิระ ในลกัษณะทีไ่มม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกนั 

วธิกีารก าหนดมลูค่ายุตธิรรมขึน้อยู่กบัลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครื่องมอืทางการเงนิทีม่กีาร 
ซือ้ขายในตลาดมลูค่ายุตธิรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสดุ แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมไดม้ลูค่า
ยุตธิรรม ของเครื่องมอืทางการเงนิจะก าหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูค่าทีเ่หมาะสม 

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และเงนิกูย้มื 
มอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์
และหนี้สนิทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 
 

26.  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

26.1 ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 
ตามสญัญา เป็นจ านวนเงนิ 0.24 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นบาท ตามล าดบั 

26.2 ณ  วนัที ่ 31 ธนัวาคม  2559  บรษิทัย่อย  มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าอะไหล่และเครื่องจกัร  เป็นจ านวนเงนิ 2.40 
ลา้นบาท  

26.3  เมื่อสิน้งวดบญัช ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัอยู่กบัธนาคารดงันี้.- 
 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 

บาท เหรยีญสหรฐั บาท เหรยีญสหรฐั 
เลตเตอรอ์อฟเครดติ   
บรษิทัใหญ่ - 409,319.20 - 283,931.78 
บรษิทัย่อย - 92,731.20 - 183,950.00 
ภาระผกูพนัตามหนงัสอืค ้าประกนัต่างๆ  
บรษิทัใหญ่ 6,728,400.00 - 6,778,400.00 - 
บรษิทัย่อย 7,813,224.00 - 8,162,470.82 - 
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27.  การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการด ารงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ในงบการเงนิรวม แสดงอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนเป็น 1.62 : 1 และ 1.49 : 1  
ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.29 : 1 และ 0.32 : 1 ตามล าดบั 
 

28. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่3/2560 เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2560 มมีตเิสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2560 เพื่ออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงานปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา  หุน้ละ 0.019 บาท รวมเป็นเงนิ
ปันผลทัง้สิน้ 5.7 ลา้นบาท 

 
29.   การอนุมติังบการเงิน 

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่10 มนีาคม 2560  













S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

AS AT DECEMBER 31, 2016

 

Note 2016 2015 2016 2015

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 6 17,689,718.26      31,401,784.33      13,181,850.83     29,817,364.93    

Trade accounts and other receivable - net 5, 7 158,208,356.61    159,185,803.72    89,313,450.30     85,478,925.46    

Inventories - net 8 136,897,763.02    111,426,519.36    80,601,022.00     59,930,883.83    

Current portion of long - term

loans to employees 10 3,705,597.04       4,002,681.24        1,958,493.94       1,835,204.98      

Other current assets 329,601.10          937,837.86          20,583.99           631,214.93        

Total current assets 316,831,036.03    306,954,626.51    185,075,401.06   177,693,594.13   

NON - CURRENT ASSETS

Deposit at bank held as collateral -                    25,170.82            -                    -                   

Investment in subsidiary 9 -                    -                    500,100,399.40   500,100,399.40   

Long - term loans to employees 10 2,358,496.80       2,790,948.09        1,653,246.49       1,409,158.77      

Property, plant and equipment - net 11 876,590,708.82    914,975,361.32    139,999,943.58   153,811,415.42   

Intangible assets 12 13,034,930.93      14,371,647.00      4,715,933.32       4,857,900.00      

Investment property - net 13 14,298,750.00      14,298,750.00      -                    -                   

Deferred tax assets 14 6,596,562.65       6,337,613.77        1,450,227.25       399,924.80        

Other non - current assets 867,803.07          551,363.02          862,803.07         546,363.02        

Total non - current assets 913,747,252.27    953,350,854.02    648,782,553.11   661,125,161.41   

TOTAL ASSETS 1,230,578,288.30  1,260,305,480.53  833,857,954.17   838,818,755.54   

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 1 of 47

Separate Consolidated

Unit : Baht



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

CURRENT LIABILITIES

Bank overdraft and  loans from 15 196,374,101.43    202,603,716.56    106,401,546.40   134,783,870.87   

- financial institutions
Trade accounts and other payable 5, 16 80,995,002.40      64,951,757.34      44,492,679.40     27,792,158.54    

Asset payable 18,950.00           3,763,467.00        18,950.00           2,930,409.00      

Current portion of

long - term loan from financial institution 17 46,100,100.00      -                    -                    -                   
employee benefit obligation 18 910,475.00          164,606.00          910,475.00         -                   

Accrued income tax 1,503,352.21       973,658.04          1,503,352.21       973,658.04        

Accrued dividend 20,533,357.43      20,532,600.42      20,533,357.43     20,532,600.42    

Other current liabilities 849,662.79          832,745.39          418,973.69         469,004.09        

Total current liabilities 347,285,001.26    293,822,550.75    174,279,334.13   187,481,700.96   

NON - CURRENT LIABILITIES

Long - term loans from financial institutions 17 383,899,900.00    430,000,000.00    -                    -                   

Employee benefit obligation 18 28,834,973.00      29,831,657.40      14,776,319.00     13,704,028.00    

Total non - current liabilities 412,734,873.00    459,831,657.40    14,776,319.00     13,704,028.00    

TOTAL LIABILITIES 760,019,874.26    753,654,208.15    189,055,653.13   201,185,728.96   

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 2 of 47

Unit : Baht

Consolidated Separate 



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (Con't)

AS AT DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

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 (deficit)

Appropriated

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

Unappropriated  (137,816,487.56)  (101,723,629.22) 36,427,399.44     29,258,124.98    

Total shareholders' equity 470,558,414.04    506,651,272.38    644,802,301.04   637,633,026.58   

Non - controlling  interests in subsidiary -                    -                    -                    -                   

Total shareholders' equity 470,558,414.04    506,651,272.38    644,802,301.04   637,633,026.58   

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY 1,230,578,288.30  1,260,305,480.53  833,857,954.17   838,818,755.54   

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 3 of 47

Consolidated Separate
Unit : Baht



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

REVENUES

Sales income and proceeds from services 5 893,732,082.19     940,691,285.24     467,503,585.55   496,534,114.28   

Other incomes 5 3,536,460.21        3,198,102.18        1,311,441.47      925,636.59         

Total revenues 897,268,542.40     943,889,387.42     468,815,027.02   497,459,750.87   

EXPENSES

Cost of the sales and services 5 811,447,031.82     850,766,023.28     410,822,782.81   429,889,148.47   

Selling expenses 34,339,203.25       40,872,116.39      13,287,369.49    15,124,456.62    

Administrative expenses 5 60,270,138.23       60,031,973.56      29,742,894.30    30,129,678.70    
Total expenses 906,056,373.30     951,670,113.23     453,853,046.60   475,143,283.79   

PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCIAL COST AND INCOME TAX (8,787,830.90) (7,780,725.81) 14,961,980.42 22,316,467.08

Finance cost (24,686,682.06) (26,005,207.46) (2,381,956.75) (3,478,220.87)
PROFIT (LOSS) BEFORE  INCOME TAX EXPENSES (33,474,512.96) (33,785,933.27) 12,580,023.67 18,838,246.21

Income tax (expenses) income 14.2 (1,646,021.10) (2,294,691.91) (1,571,419.01) (2,042,038.90)
Net profit (loss)  for the  year (35,120,534.06) (36,080,625.18) 11,008,604.66 16,796,207.31

Other comprehensive income (loss) 
Other comprehensive income to be reclassified 

to profit or loss in subsequent periods :

Defined benefit plan remeasurement

Employee benefit - net from income tax 14.2 2,627,675.52        825,045.32            (239,330.40) 170,035.20         

Comprehensive income (loss) for the   year  (32,492,858.54)  (35,255,579.86) 10,769,274.26    16,966,242.51    

Net profit (loss)  attributable to: 

Owners of the Company  (35,120,534.06)  (36,080,625.18)

Non - controlling interersts -                     -                     
Net profit (loss)  for the   year  (35,120,534.06)  (36,080,625.18)

Comprehensive income (loss) attributable to :

Owners of the Company  (32,492,858.54)  (35,255,579.86)

Non - controlling interersts -                     -                     
Comprehensive income (loss) for the   year  (32,492,858.54)  (35,255,579.86)

Earnings (loss) per share (Bath : Shares) 22

Equity holders of the parent company (0.12) (0.12) 0.04 0.06 

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 4 of 47

Unit : Baht

Consolidated Separate 



S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Issued and

paid - up Share premium Appropriated 

Note share capital Legal reserve

As at  January 1, 2015 300,000,000.00       278,374,901.60     30,000,000.00       (57,468,049.36)      550,906,852.24       

Dividend payment 19 -                       -                     -                     (9,000,000.00)       (9,000,000.00)         

Comprehensive income (loss) for the year

     Loss for the year -                       -                     -                     (36,080,625.18)      (36,080,625.18)       

     Other comprehensive income (loss) 14.2 -                       -                     -                     825,045.32           825,045.32            

As at December  31, 2015 300,000,000.00       278,374,901.60     30,000,000.00       (101,723,629.22)    506,651,272.38       

Dividend payment 19 -                       -                     -                     (3,599,999.80)       (3,599,999.80)         

Comprehensive income (loss) for the year

     Loss for the year -                       -                     -                     (35,120,534.06)      (35,120,534.06)       

     Other comprehensive income (loss) 14.2 -                       -                     -                     2,627,675.52        2,627,675.52          
As at December  31, 2016 300,000,000.00       278,374,901.60     30,000,000.00       (137,816,487.56)    470,558,414.04       

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 5 of 47

Total
Unappropriated

Unit : Baht

Retained earnings (deficit)

Consolidated financial statement



S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Issued and

paid - up Share premium Appropriated 

Note share capital Legal reserve

As at  January 1, 2015 300,000,000.00       278,374,901.60     30,000,000.00        21,291,882.47        629,666,784.07       
Dividend payment 19 -                       -                     -                       (9,000,000.00)         (9,000,000.00)         

Comprehensive income (loss) for the year

     Profit for the year -                       -                     -                       16,796,207.31        16,796,207.31        

     Other comprehensive income (loss) 14.2 -                       -                     -                       170,035.20            170,035.20            

As at December  31, 2015 300,000,000.00       278,374,901.60     30,000,000.00        29,258,124.98        637,633,026.58       
Dividend payment 19 -                       -                     -                       (3,599,999.80)         (3,599,999.80)         

Comprehensive income (loss) for the year

     Profit for the year -                       -                     -                       11,008,604.66        11,008,604.66        

     Other comprehensive income (loss) 14.2 -                       -                     -                       (239,330.40)           (239,330.40)           
As at December  31, 2016 300,000,000.00       278,374,901.60     30,000,000.00        36,427,399.44        644,802,301.04       

Notes to the  financial statements are an integral part of these financial statements. Page 6 of 47

Unit : Baht

Retained earnings

Total
Unappropriated

Separate financial statement



S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Note 2016 2015 2016 2015

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net profit (loss) before tax (33,474,512.96)  (33,785,933.27)     12,580,023.67     18,838,246.21    

Reconciliations of net profit (loss) to net 

cash provided by (used in ) operating activities:

Depreciation expenses 11 64,368,959.84   66,891,872.40      15,687,805.13     18,273,241.30    

Amortization of intangible assets 12 2,987,576.07     -                    1,084,826.68      -                  


Bad debt 7 (32,451.60)        -                    (32,451.60)          -                  

Doubtful accounts 7 -                  3,006,185.14       -                    1,397,038.89     

Allowances for doubtful accounts (reversal) 7 (20,000.00)        (1,344,587.29)      (20,000.00)          (1,344,587.29)    

Assets transfersed to expenses -                  63,110.00           -                    63,110.00         

Allowances for obsolete goods 8 976,757.58        918,390.03          -                    -                  

Allowances for obsolete goods (reversal) 8 (3,407,230.01)    (7,764,176.52)      -                    (314,477.16)       

Provision for loss on impairment of assets (reversal) 11 -                  (20,973.24)          -                    -                  

(Gain) loss from disposal of fixed assets 97,930.82         (125,185.09)         (3,117.50)           (117,104.33)       

Unrealized (gain) loss from exchange rate 209,793.99        75,401.48           116,615.19         73,375.98         

Employee retirement benefit 18 3,911,176.00     7,616,050.63       1,854,334.00      3,260,496.34     

Interest Income (504,666.08)       (577,014.08)         (296,205.30)        (255,162.90)       

Interest expenses 24,686,682.06   26,005,207.46      2,381,956.75      3,478,220.87     

Gain from operating activities before changes

in operating assets and liabilities 59,800,015.71 60,958,347.65 33,353,787.02 43,352,397.91

Decrease (Increase) in operating assets:-

Trade accounts and other receivable 1,029,898.71     29,371,492.97      (3,782,073.24)     14,570,877.84    

Inventories (23,040,771.23)  31,262,999.00      (20,670,138.17)    5,708,699.41     

Other current assets 608,236.76        (563,576.80)         610,630.94         (421,018.31)       

Other non - current assets (316,440.05)       (535,363.02)         (316,440.05)        (535,363.02)       

Increase (Decrease) in operating liabilities:-
Trade accounts and other payable 15,631,582.49   (8,547,116.88)      16,699,079.89     (3,587,904.22)    

Other current liabilities 16,917.40         114,275.10          (50,030.40)          254,641.01        

Employee  benefit  obligations 18 (878,017.00)       (805,804.00)         (170,731.00)        (130,121.00)       
Cash provided by (used in ) operating activities 52,851,422.79   111,255,254.02    25,674,084.99     59,212,209.62    

Interest paid (24,298,867.19)  (25,846,535.33)     (2,404,363.48)     (3,495,038.31)    

Income tax paid (2,032,194.69)    (2,593,247.26)      (2,032,194.69)     (2,593,247.26)    

Net cash provided by (used in ) operating activities 26,520,360.91   82,815,471.43      21,237,526.82     53,123,924.05    

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. Page 7 of 47
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S. PACK & PRINT PUBLIC  COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY

STATEMENT OF CASH FLOWS (Con't)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Consolidated

Note 2016 2015 2016 2015
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

(Increase) Decrease in deposit at bank held as collateral 25,170.82 2,592,285.04       -                    -                  

Loans to employees 10 (3,566,800.00)    (5,061,260.00)      (2,821,800.00)     (2,527,260.00)    

Receipt of loans to employees 10 4,296,335.49     4,035,384.68       2,454,423.32      1,838,267.59     

Interest income 504,666.08        577,014.08          296,205.30         255,162.90        

Payments of asset payable (3,763,467.00)    (1,052,024.00)      (2,930,409.00)     (231,120.00)       

Purchase of fixed assets 11 (26,346,409.66)  (4,784,608.37)      (1,857,387.29)     (725,596.05)       
Purchase of intangible assets 12 (1,650,860.00)    (5,857,397.00)      (942,860.00)        (2,957,100.00)    

Disposal of fixed assets 283,121.50        133,160.69          3,121.50            117,109.33        
Net cash provided by (used in ) investing activities (30,218,242.77)  (9,417,444.88)      (5,798,706.17)     (4,230,536.23)    

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Increase (Decrease) in bank overdraft and

loans from financial institutions (6,415,561.42)    (62,012,710.09)     (28,475,091.96)    (24,970,777.64)   

Dividend paid (3,599,242.79)    (8,992,498.09)      (3,599,242.79)     (8,992,498.09)    

Net cash  provided by (used in ) financing activities (10,014,804.21)  (71,005,208.18)     (32,074,334.75)    (33,963,275.73)   

Increase (Decrease) in cash and cash equivalents (13,712,686.07)  2,392,818.37       (16,635,514.10)    14,930,112.09    
Cash and cash equivalents at beginning of the year 31,401,784.33   29,008,965.96      29,817,364.93     14,887,252.84    
Cash and cash equivalents at end of the year 17,689,098.26 31,401,784.33 13,181,850.83 29,817,364.93

Supplemental  disclosures of cash flows information

1. Non - cash transactions

   The Company and its subsidiary 

purchased fixed assets on credit 18,950.00         3,763,467.00       18,950.00           2,930,409.00     
Transferring of equipment to intangible assets -                  8,514,250.00       -                    1,900,800.00     

2. Unutilized credit facilities for future working capital

(unit : million baht) 1,184 970 784 560

Notes to the financial statements are an integral part of these financial statements. Page 8 of 47
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S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT 
DECEMBER 31, 2016 

 
1. GENERAL INFORMATION 

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. 199, 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.  

The Subsidiary's address in Sinsakhon Printing City Industrial  Estate, No. 30/32, Moo 1, Kokkharm 
Subdistrict, Muang Samutsakorn District, Samutsakorn. 

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

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

 
2.  BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

2.1  Basis of preparation of financial statements 

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  2015) 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 (2011)”.  

The consolidated and separate financial statements are presented in Thai  Baht, which is the Company's  
and  its subsidiary’s functional currency unless otherwise stated. 
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2.  BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (Con’t) 

2.2 Basis of preparation of consolidated financial statements 

Subsidiary  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 products with the shareholding of 100% of authorized share capital. 

The financial statements of this subsidiary has 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 is prepared for the same reporting period as the Company, using 
consistent significant accounting policies for the same accounting items or similar accounting events. 

Material balances and transactions between the Company and its subsidiary, and investments in subsidiary 
by the Company has been eliminated from the consolidated financial statements. 

2.3 Principles of separate financial statements 

The separate financial statements, which present investments in subsidiary under the cost method, have 
been prepared solely for the benefit of the public. 
 

3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS   

3.1 Financial reporting Standards that became effective in the current year 

During the year, the Company and its subsidiary have adopted the revised (revised 2015) and new financial 
reporting standards and accounting treatment guidance issued by the Federation of Accounting Professions 
which become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2016.  

These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial 
Reporting Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and 
provision of interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial 
reporting standards does not have any significant impact on the Company and its subsidiary financial 
statements. 
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3. NEW FINANCIAL REPORTING STANDARDS (Con’t) 

3.2 Financial reporting Standards that will become effective in the current year 

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised financial 
reporting standards and interpretations (revised 2016) which is effective for fiscal years beginning on or 
after 1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding 
towards revision of wording and terminology, and terminology, and provision of interpretations and 
accounting guidance to users of standards. 

The management of the Company and its subsidiary believe that the revised and new financial reporting 
standards and interpretations will not have any significant impact on the financial statements when they are 
initially applied. However, one standard involves changes to key principles, which are summarised below. 

 TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements 

 This revised standard stipulates an additional option to account for investments in subsidiaries, joint 
ventures and associates in separate financial statements under the equity method, as described in TAS 28 
(revised 2016) Investments in Associates and Joint Ventures. However, the entity is to apply the same 
accounting treatment for each category of investment. If an entity elects to account for such investments 
using the equity method in the separate financial statements, it has to adjust the transaction retrospectively. 

This standard will not have any significant impact on the Company financial statements because the 
management has decided to continue accounting for such investments under the cost method in the 
separate financial statements. 
 

4. 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.2 Cash and cash equivalents 

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. 

Cash at banks that have restricted in use are presented separately as "Deposit at bank held as collateral" 
under non - current assets in the statement of financial position. 

4.3 Trade accounts and other receivable and allowance for doubtful accounts 

Trade accounts and other 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 and allowance for diminution in inventory 

 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. 

Allowance for diminution in inventory value is set up, where necessary, for obsolete, slow-moving and 
deteriorated inventories and for the cost higher than net realizable value. 

4.5 Investment 

 Investments in subsidiary 

Investments in the subsidiary in the separate financial statement are measured at cost net of impairment 
losses (if any). 

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 fair value less accumulated impairment losses (if any). 

Investment property of the subsidiary is land which is currently undetermined for future. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.7 Property, plant and equipment and depreciation 

Property is presented at cost amount net allowance for impairment loss (if any). 

Plant and equipment are presented at cost less from accumulated depreciation and net allowance for 
impairment loss (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, replacement  and betterment are capitalized. Repair and maintenance costs are 
recognized as expenses when incurred. 

The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s carrying 
amount is greater than its estimated recoverable amount. 

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 from 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 loss 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. 

The assets' residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end of each 
reporting period. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

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 Intangible assets and amortization  

Intangible assets that are acquired by the Company and have finite useful lives are presented at historical 
cost net of accumulated amortization and net allowance for impairment (if any). 

Intangible assets with finite lives are amortized on a systematic basis by the straight - line method, over the 
economic useful life from the date that they are available for use and tested for impairment whenever there 
is an indication that the intangible asset may be impaired. 

Amortization is computed by the straight - line method over the asset economic useful life as the following 
rate:- 

Computer software     5 years  

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, provident fund and other welfare are measured on an undiscounted  basis and are recognized 
as expenses when incurred. 

4.10.2 Defined contribution plan 

Obligations for contribution to defined contribution pension plans are recognized as an expense in profit or 
loss 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 value 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

The defined benefits liability comprises the present value of the defined benefit obligation less unrecognized 
past service cost and unrecognized actuarial gains or losses. 

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 Transaction in foreign currencies  

Transactions in foreign currencies are converted into Baht as the functional currency 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 losses on exchange rates 
are recognized as income or expense for the reporting period.  

4.13 Income tax 

The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, 
except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. 
In this case the tax is also recognised in other comprehensive  income or directly in equity, respectively. 

The current income tax 

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted 
at the end of reporting period in the countries where the Company and its subsidiary operate and generate 
taxable income.  Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations 
in which applicable tax regulation is subject to interpretation.  It establishes provisions where appropriate on 
the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities. 

Deferred tax 

Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising from 
differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial 
statements. However, the deferred income tax is not counted for if it arises from initial recognition of an 
asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects 
neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) 
that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period  and  are expected to 
apply when the related deferred income tax asset is  realized or the deferred  income tax  liability is settled. 

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will 
be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred income tax is provided on 
temporary differences except where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by 
the Group and it is probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

Deferred income tax assets and liabilities  are  offset when there  is a legally enforceable right  to offset  
current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities 
relate to income taxes levied by  the same taxation authority on either the same taxable entity or different 
taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis. 

At each reporting date, the Company and its subsidiary review and reduce the carrying amount of deferred  
tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all 
or part of the deferred tax asset to be utilized. 

The Company and its subsidiary records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to  
items that are recorded directly to shareholders' equity. 

4.14 Basic earnings (loss) per share 

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

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, subsidiary and fellow subsidiaries are related parties of the Company.  

They also include associate companies and 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, including the close 
family members who can persuade or have power to persuade to act in compliance with said persons and 
businesses that said persons who have control power or significant influence, either directly or indirectly. 

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

4.16 Impairment  

The Company and its subsidiary assess at each reporting date whether there is an 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. 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

An impairment loss is recognised in profit or loss. 

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. 

4.17 Operating lease 

Operating lease - where is the lessee 

Leases of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor 
are classified as operating leases.  Lease payments under an operating lease are recognized as an 
expense on straight - line method over the lease term. 

4.18 Operating segments 

Business segments provide products or services that are subject to risks and returns that are different from 
those of other business segments. Geographical segments provide products or services within a particular 
economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of components 
operating in other economic environments. 

4.19 Financial instruments 

Financial assets carried on the statement of financial position include cash and cash equivalents, trade 
accounts and other receivable and financial liabilities carried on the statement of financial position include 
bank overdraft and loans from financial institution, trade accounts and other payable and long-term loans. 
The particular recognition methods adopted are disclosed in the individual policy statements associated with 
each item. 

4.20 Significant accounting judgments and estimates 

The preparation of financial statements in conformity with TFRS 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, thus, the actual results 
may differ from carrying amounts of assets and liabilities based on the estimates and assumptions.  

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

Significant accounting judgments and estimates are as follows:- 
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.20.1 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

In considering whether to recognize or to derecognize 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. 

4.20.2 Allowance for doubtful accounts 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and estimates 
based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the 
prevailing economic condition. 

4.20.3 Allowance for obsolescence and diminution 

Allowance for obsolescence and diminution in value of inventories are intended to adjust the value of 
inventories for probable losses. The management uses judgment to establish allowances for estimated 
losses for each outstanding inventories. The allowances for obsolescence and diminution in value of 
inventories are determined through a combination of analysis of inventories aging. 

4.20.4 Property plant and equipment and depreciation 

In calculating depreciation on building and improvement and equipment, the management estimates useful 
lives and residual values of the Company’s building and equipment and reviews estimated useful lives and 
residual values if there are any changes. 

4.20.5 Intangible assets 

The initial recognition and measurement of intangible assets, and subsequent impairment analysis, requires 
management to make subjective judgments concerning estimates of how the acquired asset will perform in 
the future using a discounted cash flow analysis.  Events and factors that may significantly affect the 
estimates include, among others, competitive forces, changes in revenue growth trends, cost structures, 
changes in discount rates and specific industry or market sector conditions. 

4.20.6 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognized in respect of temporary differences only to the extent that it is probable 
that taxable profit will be available against which these differences can be recognized. Significant 
management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, 
based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits. 

4.20.7 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. 

 

 



Page 19 of 47 

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Con’t) 

4.20.8 Provision for employee benefit 

In providing retirement employee benefit, the management is required to use judgment to determine the 
probability that its employee will work until retired by considering the past information which will be revised 
annually.  The assumptions applied in the annual calculation are based on cost of service in the past and 
terms of employment benefit. 

4.20.9 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. 
 

5.  RELATED PARTY TRANSACTIONS 

The Company has certain transactions with 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.- 

The Related Company 
 

Relation and 
pricing 
policy 

Position and Business Percentage of Holding 

Activities Location 2016 2015 
Oji Holdings Corporation Co., Ltd. 1 Produce and sell paper  Japan - - 
  production    
Sahakij Packaging Co., Ltd. 2 Printing house, produce  Thailand 100 100 
  and sell packaging     
  production    
Box Asia Group International 3 Produce and sell Thailand - - 
     Co., Ltd.  packaging production    
GS Paper & Packaging Sdn Bhd 3 Produce and sell Malaysia - - 
  packaging production    
Union and Oji Interpack Co., Ltd. 3 Produce and sell Thailand - - 
  packaging production    
Ojitex Haiphong Co., Ltd. 3 Produce and sell 

packaging production 
Vietnam - - 

Oji Industrial Materials Management  
     Co., Ltd. 

3 Administration Japan - - 

Oji Asia Packaging Sdn Bhd 3 Administration Malaysia - - 
Oji Fibre Solutions (NZ) Ltd. 3 Produce and sell 

packaging production 
New Zealand - - 

The nature of relationship and pricing policy with its subsidiary company, related company and related 
persons are as follows:- 
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5. RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

1. The Company's parent company;  The guarantee fees for the loans of the Company and it subsidiary is 
charged at the rate of 0.2% per annum of the outstanding loan balance at each quarter (see Note 15 
and 17 to the financial statements). 

2. Subsidiary; The Company set raw material and machinery sales price at cost plus agreed margin rates 
of 10% to 15%. 

3. Subsidiary of parent company;  

The  Company  and  its  subsidiary  purchase and sell finished goods and raw materials at market price.  
Subsidiary charges expense at cost. 

The significant transactions with related companies are follows:- 

 Unit : Baht 
 For the year end December 31, 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 
Parent company 
Other expenses 1,288,513.92 1,339,657.48 237,039.11 302,076.98 
Subsidiary     
Sales income and proceeds from services - - 10,988.95 21,729.02 
Other income - - - 250,080.69 
Purchases - - 5,273,653.30 7,796,523.12 
Other expenses - - 12,121.00 29,700.00 
Related companies 
Sales income and proceeds from  services 471,715.00 4,041,434.10 - - 
Purchases 19,584,204.16 22,060,529.10 11,869,851.61 13,084,657.01 
Consulting fee - 1,067,735.12 - - 
Management  fee 1,734,664.86 3,330,605.25 1,381,642.42 3,330,605.25 

Management's benefit expenses 

The Company and its subsidiary had 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 
 For the year end December 31, 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Short - term benefits 24,115,552.49 25,534,062.83 15,970,546.49 17,203,827.44 
Post - employment benefits 491,478.00 1,416,737.64 286,398.00 818,349.64 
Total 24,607,030.49 26,950,800.47 16,256,944.49 18,022,177.08 
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5.  RELATED PARTY TRANSACTIONS (Con’t) 

The outstanding balances of accounts with related companies are as follows:- 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2016 2015 2016 2015 
Trade accounts and other receivable 
Trade accounts receivable     
Subsidiary - - 11,758.18 - 
Related companies 60,074.08 25,680.00 - - 
Total 60,074.08 25,680.00 11,758.18 - 
Advance payment     
Subsidiary - - - 107,609.00 
Related companies - 157,356.00 - - 
Total advance payment - 157,356.00 - 107,609.00 
Total trade accounts and other receivable 60,074.08 183,036.00 11,758.18 107,609.00 

Trade accounts and other payable     

Trade accounts payable     
Subsidiary - - 1,024,433.03 708,545.66 
Related companies 5,650,327.46 2,125,622.38 4,448,503.46 1,897,126.55 
Total 5,650,327.46 2,125,622.38 5,472,936.49 2,605,672.21 

Accrued expenses     

Parent company 876,068.67 1,076,091.71 876,068.67 1,076,091.71 

Other payable     

Parent company 309,746.12 327,768.18 50,915.05 74,687.13 

Total trade accounts and other payable  6,836,142.25 3,529,482.27 6,399,920.21 3,756,451.05 

OTHER MATTERS 

1. As at December 31, 2016 and 2015 the ultimate parent company has guaranteed the Company's and its 
subsidiary's liabilities for the amount of Baht 700 million. 

2. As at December 31, 2016 and 2015 the Company has guaranteed its subsidiary's liabilities for the 
amount of Baht 222 million. 

3. As at December 31, 2016 and 2015 the  subsidiary has guaranteed the Company's  liabilities for the 
amount of Baht 511.50 million. 
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6. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

Cash and cash equivalents consist of.- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Cash in hand 130,000.00 130,000.00 80,000.00 80,000.00 
Outstanding cheque - net 976,355.85 594,471.68 - - 
Deposits at banks -  savings 6,893,026.69 22,685,169.75 6,680,530.53 22,473,002.86 
Deposits at banks -  current 9,690,335.72 7,992,142.90 6,421,320.30 7,264,362.07 

Total 17,689,718.26 31,401,784.33 13,181,850.83 29,817,364.93 

 
7.  TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE - NET 

Trade accounts and other receivable consist of.- 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2016 2015 2016 2015 
Note receivables 980,951.39 1,924,915.65 - - 
Trade accounts receivable       
                 - other companies 153,812,257.68 155,455,414.70 88,259,948.61 85,760,074.35 
ลูกหน้ีการคา้ - related companies 60,074.08 25,680.00 11,758.18 - 
Total 154,853,283.15 157,406,010.35 88,271,706.79 85,760.074.35 
Less Allowances for doubtful accounts (4,931,058.12) (4,983,509.72) (3,321,911.87) (3,374,363.47) 
Trade accounts and note receivables - net 149,922,225.03 152,422,500.63 84,949,794.92 82,385,710.88 
Prepaid expense 5,842,190.60 3,568,520.46 2,704,497.49 2,100,371.22 
Receivable from the Revenue Department 454,817.72 136,999.15 77,965.00 136,999.15 
Other receivable 828,269.89 2,107,186.87 828,269.89 549,479.21 
Advance payment 1,160,853.37 950,596.61 752,923.00 306,365.00 

Total 158,208,356.61 159,185,803.72 89,313,450.30 85,478,925.46 
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7.  TRADE ACCOUNTS AND OTHER RECEIVABLE - NET (Con’t) 

Trade account receivables aged by number of days are as follows:- 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Accounts receivables not yet due 137,041,239.11 138,430,489.64 73,581,825.89 70,654,961.44 
Accounts receivables over due 
Under or equal to 3 months 11,740,747.45 11,975,280.84 11,213,237.45 11,637,490.44 
Over 3 months to 6 months - 31,381.00 - 31,381.00 
Over 6 months to 12 months 18,682.20 61,878.00 18,682.20 61,878.00 
Over 12 months 5,071,663.00 4,982,065.22 3,457,961.25 3,374,363.47 
Total 153,872,331.76 155,481,094.70 88,271,706.79 85,760,074.35 
Less  Allowances for doubtful accounts (4,931,058.12) (4,983,509.72) (3,321,911.87) (3,374,363.47) 
Trade accounts receivable - net 148,941,273.64 150,497,584.98 84,949,794.92 82,385,710.88 

Movements in allowance for doubtful accounts are as follows: 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Beginning balance for the year 4,983,509.72 3,321,911.87 3,374,363.47 3,321,911.87 
Add  Increase during the year - 3,006,185.14 - 1,397,038.89 

Total 4,983,509.72 6,328,097.01 3,374,363.47 4,718,950.76 

Less  Reversal of doubtful accounts (20,000.00) (1,344,587.29) (20,000.00) (1,344,587.29) 

        Bad debt (32,451.60) - (32,451.60) - 

Ending balance for the year 4,931,058.12 4,983,509.72 3,321,911.87 3,374,363.47 

 
8. INVENTORIES - NET 

Inventories are as follows :- 
 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Finished goods 10,896,793.18 9,816,241.12 3,947,795.49 3,997,412.75 
Work-in-process 16,590,743.72 15,030,746.28 2,859,844.06 2,816,302.22 
Raw materials 91,377,620.57 76,155,427.54 53,445,675.16 38,866,631.38 
Supplies and packing materials 4,429,602.17 4,150,690.11 2,942,046.38 2,680,279.47 
Spare parts 6,222,086.63 5,952,672.64 5,840,889.83 5,434,706.18 
Goods in transit 12,103,920.11 7,474,217.46 11,564,771.08 6,135,551.83 
Less  Allowance for obsolete goods (4,723,003.36) (7,153,475.79) - - 

Total 136,897,763.02 111,426,519.36 80,601,022.00 59,930,883.83 
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8. INVENTORIES - NET  (Con’t) 

Movements in allowance for obsolete in value of inventories are as follows:- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 
Beginning balance for the year 7,153,475.79 13,999,262.28 - 314,477.16 
Add  Increase during the year - 918,390.03 - - 
Less Reversal during the year  (2,430,472.43) (7,764,176.52) - (314,477.16) 
Ending balance for the year 4,723,003.36 7,153,475.79 - - 

 
9. INVESTMENT IN SUBSIDIARY 

Investment in subsidiary is as follows.- 
 

 

Unit : Baht 
Investment 

Dividend income  
for the year  

Paid - up 
(Million Baht) 

Investment  
ownership (%) 

Separate 
Cost method 

Company 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
Subsidiary         
Sahakit Packaging         
    Company Limited 600.00 600.00 100 100 500,100,399.40 500,100,399.40 - - 

 
10.  LONG - TERM LOANS TO EMPLOYEES - NET 

Long - term loans to employees are as follows:- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Beginning balance for the year 6,793,629.33 5,767,754.01 3,244,363.75 2,555,371.34 
Add  Increase during the year 3,566,800.00 5,061,260.00 2,821,800.00 2,527,260.00 
Total 10,360,429.33 10,829,014.01 6,066,163.75 5,082,631.34 
Less Received during the year (4,296,335.49) (4,035,384.68) (2,454,423.32) (1,838,267.59) 
Ending balance for the year 6,064,093.84 6,793,629.33 3,611,740.43 3,244,363.75 
Less Current portion of long     
Less term loans to employees (3,705,597.04) (4,002,681.24) (1,958,493.94) (1,835,204.98) 

Ending balance for the year - net 2,358,496.80 2,790,948.09 1,653,246.49 1,409,158.77 

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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11. 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 in Total 
  improvement  system treatment equipment equipment office equipment  progress  
     system       
Cost:-           
As at January  1, 2015 216,928,472.35 424,448,111.57 63,570,037.09 6,185,880.43 726,197,046.11 17,192,019.31 63,386,451.83 584,471.76 8,577,360.00 1,527,069,850.45 

Purchase during the year - 114,820.00 46,000.00 - 3,964,311.50 450,296.85 1,389,440.88 - 2,583,206.14 8,548,075.37 

Transferred in (out) - - - - - - - - (8,577,360.00) (8,577,360.00) 

Disposal during the year - - - - (1,761,452.52) - (22,616.82) (67,235.00) - (1,851,304.34) 

Written-off during the year - - - - (152,850.00) - - - - (152,850.00) 

As at December  31, 2015 216,928,472.35 424,562,931.57 63,616,037.09 6,185,880.43 728,247,055.09 17,642,316.16 64,753,275.89 517,236.76 2,583,206.14 1,525,036,411.48 

Accumulated depreciation           
As at January  1, 2015 412,608.40 152,662,539.45 17,372,797.72 2,025,845.53 333,992,721.92 13,975,822.18 24,138,558.54 584,462.76 - 545,165,356.50 

Depreciation for the year - 17,567,610.63 6,493,685.68 864,291.71 34,279,466.66 1,212,882.28 6,473,935.44 - - 66,891,872.40 

Depreciation - disposals - - - - (1,753,483.92) - (22,613.82) (67,231.00) - (1,843,328.74) 

Depreciation - written-off - - - - (152,850.00) - - - - (152,850.00) 

As at December  31, 2015 412,608.40 170,230,150.08 23,866,483.40 2,890,137.24 366,365,854.66 15,188,704.46 30,589,880.16 517,231.76 - 610,061,050.16 

Provision for impairment           
As at January  1, 2015 - - - - (20,973.24) - - - - (20,973.24) 

Disposal during the year - - - - 20,973.24 - - - - 20,973.24 

As at December  31, 2015 - - - - - - - - - - 

Net Book Value           
As at January 1, 2015 216,515,863.95 271,785,572.12 46,197,239.37 4,160,034.90 392,183,350.95 3,216,197.13 39,247,893.29 9.00 8,577,360.00 981,883,520.71 

As at December 31, 2015 216,515,863.95 254,332,781.49 39,749,553.69 3,295,743.19 361,881,200.43 2,453,611.70 34,163,395.73 5.00 2,583,206.14 914,975,361.32 
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET  (Con’t) 
  Unit : Baht 

  Consolidated 
  Land and land Buildings Electric Wastewater Machinery and Tools and Furniture and Vehicles Assets in Total 
  improvement  system treatment equipment equipment office equipment  progress  
     system       
Cost:-           
As at January  1, 2016 216,928,472.35 424,562,931.57 63,616,037.09 6,185,880.43 728,247,055.09 17,642,316.16 64,753,275.89 517,236.76 2,583,206.14 1,525,036,411.48 

Purchase during the year - 1,137,918.60 - - 6,754,585.24 518,912.62 475,320.95 - 17,478,622.25 26,365,359.66 

Transferred in (out) - 78,000.00 - - 2,505,206.14 - - - (2,583,206.14) - 

Disposal during the year - - - - (1,687,999.92) - (49,532.71) - - (1,737,532.63) 

As at December  31, 2016 216,928,472.35 425,778,850.17 63,616,037.09 6,185,880.43 735,818,846.55 18,161,228.78 65,179,064.13 517,236.76 17,478,622.25 1,549,664,238.51 

Accumulated depreciation           

As at January  1, 2016 412,608.40 170,230,150.08 23,866,483.40 2,890,137.24 366,365,854.66 15,188,704.46 30,589,880.16 517,231.76 - 610,061,050.16 

Depreciation for the year - 17,620,003.85 6,497,012.78 864,291.86 31,816,927.62 1,214,555.09 6,356,168.64 - - 64,368,959.84 

Depreciation - disposals - - - - (1,306,951.60) - (49,529.71) - - (1,356,481.31) 

As at December  31, 2016 412,608.40 187,850,153.93 30,363,497.18 3,754,429.10 396,875,830.68 16,403,259.55 36,896,519.09 517,231.76 - 673,073,529.69 

Net Book Value           

As at January 1, 2016 216,515,863.95 254,332,781.49 39,749,553.69 3,295,743.19 361,881,200.43 2,453,611.70 34,163,395.73 5.00 2,583,206.14 914,975,361.32 

As at December 31, 2016 216,515,863.95 237,928,696.24 33,252,539.91 2,431,451.33 338,943,015.87 1,757,969.23 28,282,545.04 5.00 17,478,622.25 876,590,708.82 

      
Depreciation for the year end December 31,  consist of :     Unit : Baht 
     2016 2015 
Cost of sales        60,032,291.81 62,443,908.37 
Administrative expenses        4,336,668.03 4,447,964.03 
Total        64,368,959.84 66,891,872.40 
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET  (Con’t) 

  Unit : Baht 

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

Cost:-           

As at January  1, 2015 30,591,390.40 140,584,229.15 3,555,000.00 3,859,880.43 301,549,130.85 4,471,481.37 6,387,769.97 1,003,096.45 1,963,910.00 493,965,888.62 
Purchase during the year - - 46,000.00 - 2,850,000.00 159,581.99 522,423.06 - 78,000.00 3,656,005.05 
Transferred in (out) - - - - - - - - (1,963,910.00) (1,963,910.00) 
Disposal during the year - - - - (1,739,365.52) - (22,616.82) - - (1,761,982.34) 

As at December  31, 2015 30,591,390.40 140,584,229.15 3,601,000.00 3,859,880.43 302,659,765.33 4,631,063.36 6,887,576.21 1,003,096.45 78,000.00 493,896,001.33 

Accumulated depreciation           
As at January  1, 2015 412,608.40 121,499,936.15 2,995,745.02 1,030,379.08 187,426,196.63 3,894,266.03 5,311,098.19 1,003,092.45 - 323,573,321.95 
Depreciation for the year - 3,267,674.93 94,482.03 399,091.79 13,641,628.70 213,366.87 656,996.98 - - 18,273,241.30 

Depreciation - disposals - - - - (1,739,365.52) - (22,613.82) - - (1,761,977.34) 

As at December  31, 2015 412,608.40 124,767,611.08 3,090,227.05 1,429,470.87 199,328,461.81 4,107,632.90 5,945,481.35 1,003,092.45 - 340,084,585.91 

Net Book Value           
As at January  1, 2015 30,178,782.00 19,084,293.00 559,254.98 2,829,501.35 114,122,934.22 577,215.34 1,076,671.78 4.00 1,963,910.00 170,392,566.67 

As at December  31, 2015 30,178,782.00 15,816,618.07 510,772.95 2,430,409.56 103,331,303.52 523,430.46 942,094.86 4.00 78,000.00 153,811,415.42 
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET  (Con’t) 

  Unit : Baht 

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

Cost:-           

As at January  1, 2016 30,591,390.40 140,584,229.15 3,601,000.00 3,859,880.43 302,659,765.33 4,631,063.36 6,887,576.21 1,003,096.45 78,000.00 493,896,001.33 
Purchase during the year -  1,137,918.60  - - 330,000.00 261,673.83 146,744.86 - - 1,876,337.29 
Transferred in (out) -  78,000.00  - - - - - - (78,000.00) - 
Disposal during the year - - - - (64,999.92) - (49,532.71) - - (114,532.63) 

As at December  31, 2016 30,591,390.40 141,800,147.75 3,601,000.00 3,859,880.43 302,924,765.41 4,892,737.19 6,984,788.36 1,003,096.45 - 495,657,805.99 

Accumulated depreciation           
As at January  1, 2016 412,608.40 124,767,611.08 3,090,227.05 1,429,470.87 199,328,461.81 4,107,632.90 5,945,481.35 1,003,092.45 - 340,084,585.91 
Depreciation for the year - 3,315,145.00 97,809.13 399,091.81 11,137,097.38 227,127.02  511,534.79  - -  15,687,805.13  

Depreciation - disposals - - - - (64,998.92) - (49,529.71) - - (114,528.63) 

As at December  31, 2016 412,608.40 128,082,756.08 3,188,036.18 1,828,562.68 210,400,560.27 4,334,759.92 6,407,486.43 1,003,092.45 - 355,657,862.41 

Net Book Value           
As at January  1, 2016 30,178,782.00 15,816,618.07 510,772.95 2,430,409.56 103,331,303.52 523,430.46 942,094.86 4.00 78,000.00 153,811,415.42 

As at December  31, 2016 30,178,782.00 13,717,391.67 412,963.82 2,031,317.75 92,524,205.14 557,977.27 577,301.93 4.00 - 139,999,943.58 

      

Depreciation for the year end December 31, consist of :     Unit : Baht 
     2016 2015 

Cost of sales        14,906,035.45 17,348,109.55 

Administrative expenses        781,769.68 925,131.75 

Total        15,687,805.13 18,273,241.30 
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (Con’t) 

11.1 In 2016 and 2015, the Company and its subsidiary had acquired land, building and equipment by cash 
payment amounting to Baht 26.35 million and Baht 4.78 million respectively.  

11.2 In 2016 and 2015, the Company and its subsidiary had mortgaged its certain land and building at cost value 
of Baht 623.36 million and net book value of Baht 495.58  million and Baht 517.68 million respectively for 
the consolidated  financial statements (cost value of Baht 103.25 million and net book value of  Baht 59.43  
million and Baht 64.98 million respectively for the separate financial statements) with commercial banks as 
collaterals for their loans as described in Notes 15 to the financial statements.  

 
12.  INTANGIBLE ASSETS 

 Intangible assets are as follows:- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Cost of assets     
As at January 1, 2016 14,371,647.00 - 4,857,900.00 - 
Acquisition during the year 1,650,860.00 5,857,397.00 942,860.00 2,957,100.00 
Transfer in during the year - 8,514,250.00 - 1,900,800.00 
Amortization for the year (2,987,576.07) - (1,084,826.68) - 

As at December 31, 2016 13,034,930.93 14,371,647.00 4,715,933.32 4,857,900.00 

 
13. INVESTMENT PROPERTY - NET 
 Investment property - land are as follows:- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Investment property - land at cost 17,475,660.00 17,475,660.00 - - 
Less  Provision for loss on impairment 
        of assets 

 
(3,176,910.00) 

 
(3,176,910.00) 

 
- 

 
- 

Net book value 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 
Fair value 14,298,750.00 14,298,750.00 - - 
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14. DEFERRED TAX 

Deferred tax assets and liability are as follows:- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Deferred tax assets 6,596,562.65 6,337,613.77 1,450,227.25 399,924.80 

14.1 Movements in deferred tax assets and liability during the years were as follows:- 

 Unit : Baht 
 Consolidated 
  (Changed) Credit for year to  
 As at  

January  
1, 2016 

Profit or loss 
 
 

Other 
comprehensive 

income 

As at  
December 
31, 2016 

Deferred tax assets  
Trade accounts and other receivable 986,211.62 - - 986,211.62 
Inventories 1,430,695.15 (486,094.49) - 944,600.66 
Employee benefit obligations 6,472,910.78 782,359.21 (656,918.88) 6,598,351.11 
Provision for impairment of assets 635,381.99 - - 635,381.99 
  Total 9,525,199.54 296,264.72 (656,918.88) 9,164,545.38 
Deferred tax liabilities 
Property, plant and equipment (3,187,585.77) 619,603.04 - (2,567,982.73) 
Net 6,337,613.77 915,867.76 (656,918.88) 6,596,562.65 
 Unit : Baht 
 Consolidated 
  (Changed) Credit for year to  
 As at  

January  
1, 2015 

Profit or loss 
 
 

Other 
comprehensive 

income 

As at  
December 
31, 2015 

Deferred tax assets  
Trade accounts and other receivable 664,382.37 321,829.25 - 986,211.62 
Inventories 2,799,852.45 (1,369,157.30) - 1,430,695.15 
Employee benefit obligations 5,317,122.78 1,362,049.33 (206,261.33) 6,472,910.78 
Deferred expense 79,815.19 (79,815.19) - - 
Provision for impairment of assets 639,576.64 (4,194.65) - 635,381.99 
  Total 9,500,749.43 230,711.44 (206,261.33) 9,525,199.54 
Deferred tax liabilities 
Property, plant and equipment (3,075,172.42) (112,413.35) - (3,187,585.77) 
Net 6,425,577.01 118,298.09 (206,261.33) 6,337,613.77 
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14. DEFERRED TAX  (Con’t) 

14.1 Movements in deferred tax assets and liability during the years were as follows:- (Con’t) 

 Unit : Baht 
 Separate 
 

As at January  
1, 2016 

(Changed) Credit for year to 
As at  

December 
31, 2016 

 Profit or loss 
 
 

Other 
comprehensive 

income 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other 
receivable 664,382.37 - - 664,382.37 

Employee benefit obligations 2,923,128.20 370,866.81 59,832.60 3,353,827.61 
  Total 3,587,510.57 370,866.81 59,832.60 4,018,209.98 

Deferred tax liabilities 
Property, plant and equipment (3,187,585.77) 619,603.04 - (2,567,982.73) 
Net 399,924.80 990,469.85 59,832.60 1,450,227.25 

 

 Unit : Baht 
 Separate 
 

As at January  
1, 2015 

(Changed) Credit for year to As at  
December 

 
31, 2015 

 Profit or loss 
 
 

Other 
comprehensive 

income 
Deferred tax assets  
Trade accounts and other 
receivable 664,382.37 - - 664,382.37 

Inventories 62,895.43 (62,895.43) - - 
Employee benefit obligations 2,339,561.93 626,075.07 (42,508.80) 2,923,128.20 
Deferred expense 79,815.19 (79,815.19) - - 
  Total 3,146,654.92 483,364.45 (42,508.80) 3,587,510.57 

Deferred tax liabilities 
Property, plant and equipment (3,075,172.42) (112,413.35) - (3,187,585.77) 
Net 71,482.50 370,951.10 (42,508.80) 399,924.80 
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14. DEFERRED TAX (Con’t) 

14.2 Income tax expenses for the years are as follows:- 

 Unit : Baht 
 For the year end December 31, 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Current income tax     
Corporate income tax charge for the 
year 

(2,561,888.86) (2,412,990.00) (2,561,888.86) (2,412,990.00) 

Deferred tax     
   Deferred tax (expense) income     
   relating to the original and reversal     
   of temporary differences  915,867.76 118,298.09 990,469.85 370,951.10 

Income tax (expenses) income (1,646,021.10) (2,294,691.91) (1,571,419.01) (2,042,038.90) 
 

   Unit : Baht 
   Consolidated 
   For the year end December 31, 2016 
   

Before tax 

Income tax 
(expense) 
income Net tax 

Deferred tax for :    
Defined benefit plan remeasurement  3,284,594.40 (656,918.88) 2,627,675.52 
Income tax recognized in other comprehensive 
income 3,284,594.40 (656,918.88) 2,627,675.52 

 

   Unit : Baht 
   Consolidated 
   For the year end December 31, 2015 
   

Before tax 

Income tax 
(expense) 
income Net tax 

Deferred tax for :    
Defined benefit plan remeasurement  1,031,306.65 (206,261.33) 825,045.32 
Income tax recognized in other comprehensive 
income 1,031,306.65 (206,261.33) 825,045.32 
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14. DEFERRED TAX (Con’t) 

14.2 Income tax expenses for the years are as follows:- (Con’t) 

   Unit : Baht 
   Separate 
   For the year end December 31, 2016 
   

Before tax 

Income tax 
(expense) 
income Net tax 

Deferred tax for :    
Defined benefit plan remeasurement (299,163.00) 59,832.60 (239,330.40) 
Income tax recognized in other comprehensive 
income (299,163.00) 59,832.60 (239,330.40) 

 

   Unit : Baht 
   Separate 
   For the year end December 31, 2015 
   

Before tax 

Income tax 
(expense) 
income Net tax 

Deferred tax for :    
Defined benefit plan remeasurement 212,544.00 (42,508.80) 170,035.20 
Income tax recognized in other comprehensive 
income 212,544.00 (42,508.80) 170,035.20 

14.3 Reconciliation for effective tax rate 
 Consolidated 
 For the year end December 31, 
 2016 2015 
 Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 

Loss before income tax  (33,474,512.96)  (33,785,933.27) 

Profit before income tax of the Company  12,580,023.67  18,838,246.21 
Less Profit from Promotional privileges  (4,606,476.12)  (8,555,671.23) 
Profit income tax  7,973,547.55  10,282,574.98 
Tax expense 20 1,594,709.51 20 2,056,515.00 
Tax effect of expenses that are not 
deductible for tax purposes:  51,311.59  238,176.91 

Tax expense (effective rate) 21 1,646,021.10 22 2,294,691.91 
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14. DEFERRED TAX (Con’t) 

14.3 Reconciliation for effective tax rate (Con’t) 

 Separate 
 For the year end December 31, 
 2016 2015 
 Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Tax rate 

(%) 
Tax amount 

(Baht) 
Profit before income tax  12,580,023.67  18,838,246.21 
Less Profit from Promotional privileges  (4,606,476.12)  (8,555,671.23) 
Profit income tax  7,973,547.55  10,282,574.98 
Tax expense 20 1,594,709.51 20 2,056,515.00 
Tax effect of expenses that are not 
deductible for tax purposes:  (23,290.50)  (14,476.10) 

Tax expense (effective rate) 20 1,571,419.01 20 2,042,038.90 

14.4 Tax rate 

Current income tax 

The Company and its subsidiary calculated income tax from net profit for the year after adjust non-taxable 
expenses and revenue in accordance with the Revenue Code. 

The main adjustment items are, allowance for obsolete of inventories, employee benefit obligations and 
expenses were not in compliance with the Revenue Code. 

On January 22, 2016, The National Legislative Assembly has approved a reduction of the corporate income 
tax rate from 30% to 20% of net taxable profit for the accounting period which begins on or after January 1, 
2016. 

Deferred tax  

Deferred tax has been measured using the effective rate at 20% announced by the government at  
reporting date. 
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15. BANK OVERDRAFT AND LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS  

Bank overdraft and loans from financial institutions are as follows :- 

 Unit : Baht 
 Interest rate Consolidated Separate 

(% p.a.) 2016 2015 2016 2015 
Promissory notes 2.20  181,634,000.00 181,500,000.00 95,000,000.00 115,000,000.00 
Trust receipts 0.50 - 0.95 14,740,101.43 21,103,716.56 11,401,546.40 19,783,870.87 
Total  196,374,101.43 202,603,716.56 106,401,546.40 134,783,870.87 

15.1 The Company and its subsidiary was granted loans from a commercial bank by issuing due on demand 
promissory notes. 

15.2 The above credit facilities were secured by the mortgage of the Company's land, building and machinery, and 
inter - guaranteed by the Company and its subsidiary in such facilities were additionally secured by Oji 
Holdings Corporation Company Limited, the ultimate parent company. 

 
16. TRADE ACCOUNTS AND OTHER PAYABLE 

Trade accounts and other payable are as follows:- 

 Unit : Baht 
 Consolidated Separate 
 2016 2015 2016 2015 

Trade accounts payable other companies     
   -  Domestic 54,669,793.37 40,309,764.81 25,775,413.82 13,524,361.78 
   -  Foreign 5,429,016.65 4,310,408.97 5,429,016.65 4,049,734.72 
Total trade accounts payable other 60,098,810.02 44,620,173.78 31,204,430.47 17,574,096.50 
Trade account payable - related companies 
   -  Domestic 1,201,824.00 228,495.83 1,024,433.03 708,545.66 
   -  Foreign 4,448,503.46 1,897,126.55 4,448,503.46 1,897,126.55 
Total trade accounts payable related  
    companies 5,650,327.46 2,125,622.38 5,472,936.49 2,605,672.21 

Total trade accounts payable 65,749,137.48 46,745,796.16 36,677,366.96 20,179,768.71 
Other payable 5,388,299.19 6,802,684.78 3,485,746.19 3,601,833.03 
Accrued expenses 9,286,233.02 11,015,713.83 3,937,167.50 3,805,986.95 
Advance receipts 571,332.71 387,562.57 392,398.75 204,569.85 
Total 80,995,002.40 64,951,757.34 44,492,679.40 27,792,158.54 
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17. LONG - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 

Long - term loans from financial institutions as follows:- 
 Unit : Baht 

Consolidated Separate 
2016 2015 2016 2015 

Loan from banks 430,000,000.00 430,000,000.00 - - 

Add  Increase during the year - - - - 

Less Repayments during the year - - - - 

Total 430,000,000.00 430,000,000.00 - - 

Less Current portion (46,100,000.00) - - - 

Long - term loan - net 383,899,900.00 430,000,000.00 - - 

The subsidiary has entered into a long - term loan agreement with a financial institution with the conditions as 
follows: 

Credit line Objective Interest Rate Term of Repayment Final Payment Collaterals 
Baht 430 million For payment  

   short - term 
   loans 

Fixed 4.77 Quarterly principal installment  
of Bath15,366,700  with the first 
principal repayment on June 30, 
2017 and quarterly interest 
installment with the first payment 
in June 2014   

within March  29,  
   2024 

The ultimate  
parent company 

 
18.  EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS 

The company and its subsidiary operates post-employment benefit and pension based on the requirement 
of the Thai Labour Protection Act B.E. 2541 to provide retirement benefits and other long-term benefits to 
employees based on pensionable remuneration and length of service. 

The Company and its subsidiary adopted TAS 19 Employee Benefits which effect from January 1, 2011. 
The Company and its subsidiary opted to recognize the transitional obligation as at January 1, 2011  
through profit or loss on a straight - line basis over five years from January 1, 2011.   

Movements during the year on the provision for the unrecognized transitional obligation were as follows: 
 Unit : Baht 

Consolidated Separate 
2016 2015 2016 2015 

Unrecognized transitional      
   obligation as at January 1, - 3,996,479.61 - 1,515,732.34 
Recognized through profit or      
   loss for the year - (3,996,479.61) - (1,515,732.34) 
Unrecognized transitional      

   obligation as at December 31, - - - - 
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18.  EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (Con’t) 

Movement in the present value of the employee benefits obligations consist of; 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2016 2015 2016 2015 
Opening balance as at January 1, 29,996,263.40 24,217,323.42 13,704,028.00 10,786,196.66 
Current service cost 3,095,534.00 2,900,219.00 1,477,956.00 1,414,680.00 
Interest cost 816,262.00 719,352.02 376,378.00 330,084.00 
Employment benefit paid during the 
year (878,017.00) (805,804.00) (170,731.00) (130,121.00) 

Past service cost - 3,996,479.61 - 1,515,732.34 
Defined benefit plan remeasurement  (3,284,594.40) (1,031,306.65) 299,163.00 (212,544.00) 
Ending balance  as at December 31, 29,745,448.00 29,996,263.40 15,686,794.00 13,704,028.00 
Less Current portion (910,475.00) (164,606.00) (910,475.00) - 

Employment benefit obligations - net 28,834,973.00 29,831,657.40 14,776,319.00 13,704,028.00 

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

 Unit : Baht 
For the year end December 31, 

Consolidated Separate 
2016 2015 2016 2015 

Past service cost - 3,996,479.61 - 1,515,732.34 
Current service cost 3,095,534.00 2,900,219.00 1,477,956.00 1,414,680.00 
Interest cost 816,262.00 719,352.02 376,378.00 330,084.00 

Total 3,911,796.00 7,616,050.63 1,854,334.00 3,260,496.34 

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

 Unit : Baht 
For the year end December 31, 

Consolidated Separate 
2016 2015 2016 2015 

Profit or loss :     
  Cost of goods sold 3,017,706.00 5,535,258.94 1,477,956.00 2,357,028.00 
  Selling expense 305,298.00 799,410.55 94,718.00 210,980.70 
  Administrative expense 588,792.00 1,281,381.14 281,660.00 692,487.64 

Total 3,911,796.00 7,616,050.63 1,854,334.00 3,260,496.34 
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18.  EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (Con’t) 

Remeasurement of definded benefit plan recognized in other comprehensive income arising from: 

  Unit : Baht 
  For the year end December 31, 2016 
  Consolidated Separate 

Financial assumptions (2,031,074.00) (167,439.00) 
Experience adjustment (1,857,384.40) (71,995.00) 
Demographic assumptions 603,864.00 538,597.00 
Total (3,284,594.40) 299,163.00 

Principal actuarial assumptions at the reporting date are as follows : 

 Consolidated 
 2016 2015 
Discounted rate (%) 2.86 - 2.88 2.70 - 2.76 
Salary increase rate (%) 2.50 - 3.50 3.50 
Retirement age (year) 60 60 
* Employee turnover rate (%) 0 - 21 0 - 22 
** Mortality rate TMO 2008 TMO 2008 
* Upon the length of service 

** Reference from TMO2008 (TMO08 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 

 Separate 
 2016 2015 
Discounted rate (%) 2.86 2.76 
Salary increase rate (%) 3.50 3.50 
Retirement age (year) 60 60 
* Employee turnover rate (%) 0 - 21 0 - 22 
** Mortality rate TMO 2008 TMO 2008 

* Upon the length of service 
** Reference from TMO2008 (TMO08 : Thai Mortality Ordinary Table of 2008) 
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18.  EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (Con’t) 

Sensitivity analysis 

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding 
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown 
below.- 

      Unit : Baht 
      Consolidated 
      Increase Decrease 
Defined benefit obligation December 31, 2016   
Discount rate (1% movement)  (2,958,436.00)  3,451,536.00  
Future salary growth (1% movement)  3,381,746.00   (2,955,530.00) 
Resignation rate (1% movement)  (3,119,074.00)  1,096,566.00  

 

      Unit : Baht 
      Separate 
      Increase Decrease 
Defined benefit obligation December 31, 2016   
Discount rate (1% movement)  (1,587,641.00)  1,851,907.00  
Future salary growth (1% movement)  1,820,545.00   (1,592,816.00) 
Resignation rate (1% movement)  (1,674,100.00)  585,387.00  

 

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous four - years are as follows : 

 Unit : Baht 

 Consolidated Separate 

2016 29,745,448.00 15,686,794.00 

2015 29,996,263.40 13,704,028.00 
2014 24,217,323.42 10,786,196.66 

2013 17,539,397.03 6,491,192.96 
2012 11,642,578.91 4,214,543.11 
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19. DIVIDEND PAYMENT 

2016 

At the Annual General Shareholders’ Meeting of 2016 held on April 22, 2016 it was approved to distribute 
dividend for the year 2015 at the rate of Baht 0.012 per share amounting to Baht 3.6 million of which was 
paid on May 19, 2016.  

2015 

At the Board of Directors' meeting No.3/2015 on August 13, 2015, it was approved to pay interim dividend 
from net profit from the Company's operation from January to June 2015 at Baht 0.016 per share, 
amounting to Baht 4.80 million of which was paid on September 11, 2015. 

At the Annual General Shareholders’ Meeting of 2015 held on April 24, 2015, it was approved to distribute 
dividend for the year 2014 at the rate of Baht 0.014 per share amounting to Baht 4.20 million of which was 
paid on May 22, 2015.  
 

20. EXPENSES BY NATURE 

Significant expenses classified by nature consist of.- 

 Unit : Baht 
Consolidated Separate 

2016 2015 2016 2015 
Changes in inventories of finished goods     

and work in process (2,640,549.50) 11,251,900.89 6,075.42 2,997,702.66 
Raw materials and consumables used 582,238,260.75 604,732,277.86 313,794,135.92 326,900,476.68 
Employee expenses 154,749,472.23 157,577,208.96 74,695,196.07 72,738,437.32 
Depreciation and amortization 67,356,535.91 66,891,872.40 16,772,631.81 18,273,241.30 
Allowance for obsolete goods  - net (2,430,472.43) (6,845,786.49) - (314,477.16) 

 
21. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION 

The Company has been granted promotional  privileges under  the Investment Promotion Act, B.E. 2520 as 

approved by the Board of Investment for the production of paper packaging No. 2186(2)/2011 dated 

September 29, 2011. The Company exercised its right in 2014. 

Significant rights and privileges granted include the following :  

1. Exemption of import duty and business tax for machinery that are approved by the Board of Investment. 

2. Exemption of corporate income tax derived from the profit of the promoted activities for a period of 8 

years effective from the first sale generated.  
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21. RIGHTS AND PRIVILEGES FROM THE INVESTMENT PROMOTION (Con’t) 

Significant rights and privileges granted include the following : (Con’t) 

3. Exemption of import duty for raw materials and  necessary supplies used in  production process of 

exported goods for the period stated in the certificate.  

4. Permission of deduction of investment in installation or construction of facilities at 25% in addition to its 

usual depreciation.  

Results of the Company's operations under promoted business is classified under promoted and non-

promoted business as follows:  

 Unit : Thousands baht 
Consolidated 

For the year end December 31, 2016 
Promoted business 

 
Non-promoted 

business 
Total 

 
Total revenues 114,868 782,401 897,269 
Cost and expenses (110,878) (795,178) (906,056) 
Finance cost (571) (24,116) (24,687) 
Income tax - (1,646) (1,646) 
Net profit (loss) 3,419 (38,539) (35,120) 
Other comprehensive income - 2,628 2,628 

Comprehensive income (loss) 3,419 (35,911) (32,493) 
 
 

 Unit : Thousands baht 
Separate 

For the year end December 31, 2016 
Promoted  business 

 
Non-promoted 

business 
Total 

 
Total revenues 114,868 353,947 468,815 
Cost and expenses (110,878) (342,975) (453,853) 
Finance cost (571) (1,811) (2,382) 
Income tax - (1,571) (1,571) 
Net profit (loss) 3,419 7,590 11,009 
Other comprehensive income - (239) (239) 

Comprehensive income (loss) 3,419 (7,351) 10,770 

The classification of results of the Company's operations was applied with 2 bases as following:-  

1. Costs and expenses identifiable to each category were directly charged to each of them.  

2. Costs and expenses unidentifiable to each category were allocated to each of them based on the 

proportion of their revenues.  
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22. EARNINGS (LOSS) PER SHARE 

Basis earnings (loss) per share for the period is calculated  by dividing the net income (loss) attributable to 
common shareholders (excluding other comprehensive income (loss)) by the weighted - average number of 
common shares which are held by third parties during the period as follows: 

   Unit : Baht 
   Consolidated Separate 
   2016 2015 2016 2015 

Net profit (loss) attributable to ordinary  
shareholders of the Company (basis) 
(Baht) 

(35,120,534.06) (36,080,625.18) 11,008,604.66 16,796,207.30 

Number of weighted average common 
shares (Share) 

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

Basic earnings per share (Baht) (0.12) (0.12) 0.04 0.06 
 
23. PROVIDENT FUND 

The Company the subsidiary company and their employees have jointly established a provident fund in 
accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530 (1987).  The Company, the subsidiary company 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 Plc., will be paid to employees upon  termination in accordance 
with the fund rules. For the years  ended  December 31, 2016  and 2015, the Company and its subsidiary 
contributed to the fund amounting to Baht 3.37 million and Baht 3.19 million respectively. 

 
24. OPERAING SEGMENTS 

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly 
reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources 
to the segment and assess its performance. The chief operating decision maker has been identified as the 
Managing Director. 

Management considers that the Company and its subsidiary operates in a single line production of 
packaging, and has therefore only one business segment. 

Management considers that the Company and its subsidiary operates in a single geographic area, namely 
in Thailand, and has therefore only one geographic segment. 

As a result, all of the revenues, operating profits and assets reflected in these financial statements are 
related to the referred business and geographical segment. 
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25. 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:- 

25.1 Accounting policies 

 The related accounting  policies are  disclosed in  Note 4.19 to the financial statements. 

25.2 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. 

25.3 Credit risk 

The Company and its 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 subsidiary.  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. 

For the financial assets, the carrying amount of assets recorded in the statements of financial position, net 
of an allowance for doubtful accounts, represents the Company and its subsidiary’s maximum exposure to 
credit risk. 

25.4 Interest rate risk 

The Company and its subsidiary exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits with financial  
institutions, bank overdrafts and loan from financial institutions charged with interest. However, since interest 
rates of the majority of these financial assets and liabilities vary according to market rates or are fixed and 
closed market rates, the Company and its subsidiary 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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25. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

25.4 Interest rate risk (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiary had interest rate risk as follows: 

 Unit : Thousand baht 
 Consolidated as at December 31, 2016 
 Fixed interest rates Floating Non- Total Interest 
 within Over  Over interest interest  rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing  (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 6,893 10,797 17,690 0.125 - 0.75 
Trade accounts and         
     other  receivable - net - - - - 158,208 158,208 - 
Long - term loans to employees - - - 6,064 - 6,064 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Bank overdraft and loans from 

financial institutions        
- - - 196,374 - 196,374 0.50 - 2.20 

Trade accounts and other payable - - - - 80,995 80,995 - 
Asset payable - - - - 19 19 - 
Long - term loans from financial 

institutions - - 430,000 - - 430,000 Fixed 4.77 
  
 Unit : Thousand baht 
 Consolidated as at December 31, 2015 
 Fixed interest rates Floating Non- Total Interest 
 within Over  Over interest interest  rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing  (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 22,685 8,717 31,402 0.125 - 0.75 
Trade accounts and         
     other  receivable - net - - - - 159,186 159,186 - 
Deposit at bank held as collateral - - - 25 - 25 0.5 
Long - term loans to employees - -  6,794 - 6,794 MLR+1.5 
Financial liabilities   -     
Bank overdraft and loans from 

financial institutions        
- - - 202,604 - 202,604 0.75 - 2.7, MOR, 

Money market rate 
Trade accounts and other payable - - - - 64,952 64,952 - 
Asset payable - - - - 3,763 3,763 - 
Long - term loans from financial 

institutions - - 430,000 - - 430,000 Fixed 4.77 
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25. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

25.4 Interest rate risk (Con’t) 

Financial assets and financial liabilities of the Company and its subsidiary had interest rate risk as follows: 
(Con’t) 

 Unit : Thousand baht 
 Separate as at December 31, 2016 

 Fixed interest rates Floating Non- Total Interest 
 within Over Over interest  interest  rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing  (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 6,681 6,501 13,182 0.125 - 0.75 
Trade accounts and other          

receivable - net - - - - 89,313 89,313 - 
Long - term loans to employees - - - 3,612 - 3,612 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Bank overdraft and loans from 

financial institution       
- - - 106,402 - 106,402 050.-2.20 

Trade accounts and other 
payable - - - - 44,493 44,493 - 

Asset payable - - - - 19 19 - 
 
 

 Unit : Thousand baht 
 Separate as at December 31, 2015 

 Fixed interest rates Floating Non- Total Interest 
 within Over Over interest  interest  rate 
 1 year 1 - 5 years 5 years rate bearing  (% p.a.) 
Financial assets        
Cash and cash equivalents - - - 22,473 7,344 29,817 0.125 - 0.75 
Trade accounts and other          

receivable - net - - - - 85,479 85,479 - 
Long - term loans to employees - - - 3,244 - 3,244 MLR+1.5 
Financial liabilities        
Bank overdraft and loans from 

financial institution       
- - - 134,784 - 134,784 0.75-2.7, MOR, 

Money market rate 
Trade accounts and other 

payable - - - - 27,792 27,792 - 
Asset payable - - - - 2,930 2,930 - 
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25. FINANCIAL INSTRUMENT (Con’t) 

25.5  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. 

The Company and its subsidiary had not significant assets and liabilities which were not hedged foreign 
exchange risk as follows:- 

 
Foreign currency 

Consolidated Separate 
2016 2015 2016 2015 

Liabilities     
Us Dollars 409,418.83 582,110.47 316,687.63 545,704.75 

25.6 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. 

25.7 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 valuation technique.  

Since the majority of the Company and its 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 amounts 
presented in the statements  of financial position. 
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26.  COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

26.1 As at December 31, 2016 and 2015, The Company and its subsidiary had a future obligation in Software 
contract amounting to of of Baht 0.24 milion and Baht 0.31 million respectively. 

26.2 As at December 31, 2016, the subsidiary had commitment under purchase agreement amounting to Baht 
2.40 million. 

26.3 At end of the years, the Company and its subsidiary had outstanding commitments with banks are as 
follows : 

 December 31, 2016 December 31, 2015 
Baht US$ Baht US$ 

Letters of credit  
the Company - 409,319.20 - 283,931.78 
the subsidiary - 92,731.20 - 183,950.00 
Letters of guarantee  
the Company 6,728,400.00 - 6,778,400.00 - 
the subsidiary 7,813,224.00 - 8,162,470.82 - 

 
27.  CAPITAL MANAGEMENT 

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. 

As at December 31, 2016 and 2015, debt-to-equity ratio in the consolidated financial statements was 1.62 : 
1 and 1.49 : 1 respectively,  and the separate financial statements was 0.29 : 1 and  0.32 : 1 respectively. 

 
28. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD  

 At the Board of Directors'  Meeting  of  the Company No. 3/2017 held  on March 10, 2017, it was approved 
to propose to the shareholders at the Annual General Meeting of 2017 to pay dividend from its operation for 
the year 2016 at Baht 0.019 per share amounting to Baht 5.7 million. 

 
29. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENT 

These financial statements have been approved by the Company's Board of Directors on March 10, 2017.  
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