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งบการเงนิรวม

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

สินทรพัยห์มุนเวียน

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

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

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

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

หน่วย : บาท

สินทรพัย์

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 1 จาก 37 หน้า



งบการเงนิรวม

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

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

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

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

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

หน่วย : บาท

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

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

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 2 จาก 37 หน้า



งบการเงนิรวม

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

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

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

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

บริษทั เอส. แพค็ แอนด ์พร้ินท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 3 จาก 37 หน้า



งบการเงนิรวม
หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

รายได้

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

ค่าใช้จ่าย

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

่ ใ ้ ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

 สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

หน่วย : บาท

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

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

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

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

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

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี 31,301,338.02     73,730,145.85     

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

กาํไรเบด็เสรจ็สาํหรบัปี 31,301,338.02     73,730,145.85     

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท : หุ้น) 0.10 0.25 0.18 0.24 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 4 จาก 37 หน้า



สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ด้ รวม
สาํรองตาม จดัสรร

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 5 จาก 37 หน้า

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

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

งบการเงนิรวม



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

ทุนเรอืนหุน้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ด้ รวม
สาํรองตาม จดัสรร

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้ หน้า 6 จาก 37 หน้า

กําไรสะสม

หน่วย : บาท

สาํหรบัปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

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

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

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

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

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

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

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 7 จาก 37 หน้า



หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

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

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

สาํหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

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

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

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

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

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

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

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

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

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
่ ่ ่จาํนวนทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชข้องวงเงนิสนิเชื่อทีอ่าจจะนํามา

ใชเ้พือ่กจิกรรมดําเนินงานในอนาคต 503 849 327 283

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี หน้า 8 จาก 37 หน้า



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

  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

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

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

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

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

1.4 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  ดาํเนินธุรกจิรบัจา้งพมิพส์ิง่พมิพช์นิดต่างๆ  ดว้ยระบบออฟเซท  และผลติบรรจุภณัฑจ์ากกระดาษ
ลกูฟูก กระดาษแขง็

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

บรษิทัใหญ่
ตําแหน่ง

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

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิาร

นายยุทธ  ชนิสุภคักุล ประธานกรรมการบรหิาร นายโทชอิากิ มโูรอิ กรรมการ

นายแดน ชนิสุภคักุล กรรมการ นายจุน โทมติะ กรรมการ

นายมาซาฟูม ิ ทาเคดะ กรรมการ นายชเิงโตะ ซาโนะ กรรมการ

นายโทชอิากิ มโูรอิ กรรมการ นายเคนอจิิ คามโิมโต กรรมการ

นายยอด ชนิสุภคักุล กรรมการ นายสุมติร กาญจนัมพะ ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

นายสณัหช์ยั กลิน่พกุิล กรรมการตรวจสอบ นายสณัหช์ยั กลิน่พกุิล กรรมการตรวจสอบ

บรษิทัยอ่ย
ตําแหน่ง

นายยุทธ  ชนิสุภคักุล ประธานกรรมการบรหิาร นายมาซาฟูม ิ ทาเคดะ ประธานกรรมการบรหิาร

และกรรมการ นายจุน โทมติะ กรรมการ

นายยอด ชนิสุภคักุล กรรมการ นายวรวทิย ์ จารุศรบุีญชยั กรรมการ
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2. เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินและหลกัการจดัทาํงบการเงินรวม
2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงนิ

งบการเงนิน้ี   จดัทาํขึน้ตามกฎหมายเป็นภาษาไทย   งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึน้เพือ่ความสะดวกของผูอ้่านที่
ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทย

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

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

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาท
2.2 หลกัการจดัทาํงบการเงนิรวม

บรษิทัยอ่ย  หมายถงึ  บรษิทัทีบ่รษิทัใหญ่ในกลุ่มบรษิทัมสีทิธอิอกเสยีงทัง้ทางตรงและทางออ้มมากกวา่กึง่หน่ึงของสทิธ ิ ใน
การลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   และทีค่าดวา่จะเป็นไปไดใ้นปจัจุบนัทีจ่ะใชส้ทิธแิปลงสภาพทีจ่ะใชส้ทิธอิอกเสยีงดงักล่าว  หรอื
มอีาํนาจในการควบคมุนโยบายการเงนิและการดาํเนินงานของบรษิทัยอ่ย        

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

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

งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยไดถ้กูนํามารวมในการจดัทาํงบการเงนิ     โดยเริม่ตัง้แต่วนัทีบ่รษิทัใหญ่มอีาํนาจควบคมุดงักล่าว
จนถงึวนัทีบ่รษิทัฯ สิน้สดุการควบคมุในบรษิทัยอ่ยนัน้

การควบคมุ หมายถงึ อาํนาจในการกาํหนดนโยบายทางการเงนิและการดาํเนินงานของกจิการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์จาก
กจิกรรมของกจิการนัน้  ในการพจิารณาอาํนาจในการควบคมุ   บรษิทัฯ  ตอ้งนําสทิธใินการออกเสยีงทีเ่กดิขึน้มารวมในการพจิารณา
วนัทีซ่ือ้กจิการคอืวนัทีอ่าํนาจในการควบคมุนัน้ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้   การกาํหนดวนัทีซ่ือ้กจิการและการระบุเกีย่วกบัการโอนอาํนาจ
ควบคมุจากฝา่ยหน่ึงไปยงัอกีฝา่ยหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพนิิจเขา้มาเกีย่วขอ้ง

งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย          จดัทาํขึน้โดยมวีนัทีใ่นงบการเงนิเช่นเดยีวกนักบับรษิทัฯ และใชน้โยบายการบญัชทีีส่าํคญั
เช่นเดยีวกนั

รายการบญัชรีะหวา่งบรษิทัฯ ทีม่กีบับรษิทัยอ่ย ทีม่สีาระสาํคญัไดถ้กูตดับญัชอีอกจากงบการเงนิรวมน้ีแลว้
2.3 หลกัการจดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการ

บรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงนิเฉพาะกจิการเพือ่ประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึง่แสดงเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทุน
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3. มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีออกในระหว่างปีแต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้
สภาวชิาชพีบญัชฯี  ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัช ี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ   การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี

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

3.1 ใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที ่12 ภาษเีงนิได ้
    ฉบบัที ่20 (ปรบัปรุง 2552) การบญัชสีาํหรบัเงนิอุดหนุนจากรฐับาล และการเปิดเผยขอ้มลู

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

     เจาะจงกบักจิกรรมดาํเนินงาน
    ฉบบัที ่21 ภาษเีงนิได ้- การไดร้บัประโยชน์จากสนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดค้ดิคา่เสือ่มราคา

     ทีต่รีาคาใหม่
    ฉบบัที ่25 ภาษเีงนิได ้- การเปลีย่นแปลงสถานภาพทางภาษขีองกจิการหรอื

     ของผูถ้อืหุน้
แนวทางปฎบิตัทิางบญัชเีกีย่วกบัการโอนและการรบัโอนสนิทรพัยท์างการเงนิ

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

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

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่12
มาตรฐานการบญัชฉีบบัน้ี    กาํหนดใหก้จิการระบุผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากความแตกต่างของมลูคา่สนิทรพัย์

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

เพือ่ใหผู้บ้รหิารใช ้ เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชฉีบบัน้ีจะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มกราคม 2556 โดยปจัจุบนั ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ
และบรษิทัยอ่ย      อยูใ่นระหวา่งการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานบญัชน้ีีต่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่นํามาถอืปฏบิตัโิดยจาํนวนของ
สว่นงานทีร่ายงานตลอดจนวธิกีารรายงานสว่นงานจะเปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวธิกีารนําเสนอรายงานภายในต่อผูม้อีาํนาจ
ตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน 

4. สรปุนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
งบการเงนิรวม  และงบการเงนิเฉพาะกจิการ  ไดจ้ดัทาํขึน้โดยถอืหลกัเกณฑก์ารบนัทกึตามราคาทุนเดมิ  ในการวดัมลูคา่ของ

องคป์ระกอบงบการเงนิ ยกเวน้ตามทีก่ล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชแีต่ละขอ้
นโยบายการบญัชทีีนํ่าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถ้อืปฏบิตัโิดยสมํ่าเสมอสาํหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงาน
4.1 การรบัรูร้ายได้

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายไดเ้มือ่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีป่ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการบญัชี
จะเขา้สูก่จิการและสามารถวดัมลูคา่ของจาํนวนรายได ้ไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื

รายไดจ้ากการขายสนิคา้      รบัรูเ้มือ่มกีารสง่มอบโอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสนิคา้ใหแ้ก่
ผูซ้ือ้แลว้

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบนัทกึเมือ่ไดใ้หบ้รกิารแก่ลกูคา้แลว้
รายไดด้อกเบีย้ รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา โดยคาํนึงถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของสนิทรพัย์

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และงบกระแสเงนิสด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร เงนิลงทุนระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู ซึง่

เป็นเงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ มกีาํหนดไถ่ถอนไม่เกนิ 3 เดอืน นบัจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มภีาระผกูพนัใดๆ และไม่มขีอ้จาํกดั 
ในการเบกิใช้

4.3 ลกูหน้ีการคา้ ลกูหน้ีอืน่ และคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่   แสดงตามจาํนวนมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั   ซึง่สทุธจิากคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  บรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย  ประมาณคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู  สาํหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจเกดิขีน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหน้ีไม่ได ้ ซึง่โดย
ทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ี การวเิคราะหอ์ายหุน้ีและสถานะทางการเงนิปจัจุบนัของลกูหน้ี

4.4 สนิคา้คงเหลอื
สนิคา้สาํเรจ็รปูและสนิคา้ระหวา่งผลติ   แสดงมลูคา่ตามราคาทุนถวัเฉลีย่หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะ 

ตํ่ากวา่
วตัถุดบิ  วสัดุสิน้เปลอืงและอะไหล่   แสดงมลูคา่ตามราคาทุนวธิเีขา้ก่อน - ออกก่อนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่

ราคาใดจะตํ่ากวา่
มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัประมาณจากราคาทีค่าดวา่จะขายไดต้ามปกตขิองธุรกจิหกัดว้ยคา่ใชจ่้ายทีจ่าํเป็น      เพือ่ทาํให้

สนิคา้พรอ้มขายและคา่ใชจ่้ายในการขาย
4.5 เงนิลงทุนในหุน้

4.5.1  เงนิลงทุนชัว่คราวในหลกัทรพัยเ์พือ่คา้
 เงนิลงทุนชัว่คราวในตราสารทุนและหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาด    ซึง่ถอืเป็นหลกัทรพัยเ์พือ่คา้แสดงตาม

มลูคา่ยตุธิรรม (Fair Value) กาํไรและขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการปรบัปรุงมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยเ์พือ่คา้บนัทกึเป็นรายได้
หรอืคา่ใชจ่้ายในงบกาํไรหรอืขาดทุน 
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มลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุ ณ สิน้วนัทาํการสดุทา้ยของปี
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

 ตน้ทุนของเงนิลงทุนทีข่ายไปในระหวา่งปีไดค้าํนวณโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั
4.5.2 เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทุน
4.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนไดแ้ก่อสงัหารมิทรพัยท์ีถ่อืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายไดค้า่เช่าหรอืจากมลูคา่ทีเ่พิม่ขึน้
หรอืทัง้สองอยา่ง      ทัง้น้ีไม่ไดม้ไีวเ้พือ่ขายตามปกตธุิรกจิหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรอืใชใ้นการบรหิารงาน 
รวมถงึอสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยูร่ะหวา่งก่อสรา้งหรอืพฒันาเพือ่เป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนในอนาคต

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนวดัมลูคา่เริม่แรกดว้ยราคาทุน   ซึง่รวมถงึตน้ทุนในการทาํรายการ  และวดัมลูคา่ภายหลงั
การรบัรูด้ว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจาการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนของบรษิทัยอ่ย ไดแ้ก่ทีด่นิซึง่ยงัมไิดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้นอนาคต
4.7 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

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

สนิทรพัยเ์พือ่ใหส้นิทรพัยน์ัน้อยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถาน 
ทีต่ ัง้ของสนิทรพัยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื

สว่นประกอบของรายการทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายกุารใชป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแต่ละสว่น
ประกอบทีม่นียัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั

รายจ่ายในการซือ้สนิทรพัยถ์าวรเพิม่หรอืทดแทน     และรายจ่ายในการปรบัปรุงสนิทรพัยถ์าวรใหด้ขีึน้ถอืเป็นรายจา่ย
ฝา่ยทุน สว่นคา่ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาสนิทรพัยถ์าวรถอืเป็นคา่ใชจ่้ายเมือ่เกดิขึน้

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

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  คาํนวณคา่เสือ่มราคาจากราคาทุนหลงัจากหกัมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย ์  โดยใชว้ธิเีสน้ตรง
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสนิทรพัย ์ดงัน้ี.-

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

ไม่มกีารคดิคา่เสือ่มราคาสาํหรบัทีด่นิ และสนิทรพัยร์ะหวา่งตดิตัง้
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4.8 ตน้ทุนการกูย้มื
ตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจากเงนิกูย้มื  ทีนํ่าไปใชใ้นการจดัหาหรอืก่อสรา้งสนิทรพัย ์ ทีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพ้รอ้มทีจ่ะใชห้รอืขาย      ไดนํ้าไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกวา่สนิทรพัยน์ัน้จะอยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้าม
ประสงคต์น้ทุนการกูย้มือืน่ ๆ ถอืเป็นคา่ใชจ่้ายในงวดทีเ่กดิรายการ  ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอืน่ทีเ่กดิขึน้
จากการกูย้มืของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย

4.9 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ย   จะทาํการประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์อง 

บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย ดอ้ยคา่ลงหรอืไม่ หากมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยคา่ หรอืเมือ่ตอ้งทาํการประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
เป็นรายปี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะทาํการประมาณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย์

มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์  หมายถงึ   มลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัยห์รอืมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย์
หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูคา่จากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดทีจ่ะไดร้บั
ในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูคา่ปจัจุบนั โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนคาํนึงภาษเีงนิไดเ้พือ่ใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปจัจุบนั
ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์      สาํหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ืน่
 ใหพ้จิารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในงบกาํไรขาดทุน
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  จะประเมนิวา่มขีอ้บ่งชีท้ีแ่สดงใหเ้หน็วา่รายการขาดทุนจาก

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

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะถกูกลบัรายการเพยีงเพือ่ใหม้ลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกวา่มลูคา่ตามบญัชภีายหลงั
หกัคา่เสือ่มราคาหรอืคา่ตดัจาํหน่าย เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่มาก่อน

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน
4.10.1 ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมและกองทุนสาํรองเลีย้งชพี วดัมลูคา่โดยมไิดค้ดิลดกระแสเงนิสดและบนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายเมือ่พนกังานทาํงานให้

4.10.2 โครงการสมทบเงนิ
ภาระหน้ีสนิตามโครงการสมทบเงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชพีจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเมือ่เกดิขึน้

4.10.3 โครงการผลประโยชน์
ผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอาย ุ คอื  ผลประโยชน์ทีพ่นกังานจะไดร้บัตามกฎหมายแรงงานไทยเมือ่เกษยีณอายซุึง่

ขึน้อยูก่บัอายแุละจาํนวนปีทีท่าํงาน
หน้ีสนิผลประโยชน์เมือ่เกษยีณอายจุะถกูรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  โดยคดิจากมลูคา่

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

มาจากเหตุการณ์ในอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิ จะตอ้งถกูจ่ายไปเพือ่ชาํระ
ภาระหน้ีสนิดงักล่าวและสามารถประมาณจาํนวนภาระหน้ีสนิไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอื

4.12 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ
รายการบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหวา่งปีทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงคา่เป็นเงนิบาท      โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิ

รายการ ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัทีร่ายงานแปลงคา่เป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น
ณ  วนันัน้ กาํไรหรอืขาดทุนทีเ่กดิจากการแปลงคา่ไดบ้นัทกึเป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ่้ายของรอบระยะเวลาบญัชี

4.13 ภาษเีงนิได้
ภาษเีงนิได ้ บนัทกึตามจาํนวนทีค่าดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษขีองรฐั โดยคาํนวณจากกาํไรสทุธปิรบัปรุงดว้ย

รายการทีไ่ม่ถอืเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายทางภาษตีามประมวลรษัฎากร
4.14 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน   คาํนวณขึน้โดยการหารกาํไรสทุธสิาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกัทีอ่อกและ
เรยีกชาํระแลว้ในระหวา่งปี

4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั
บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ  หมายถงึ  บุคคลหรอืกจิการทีม่อีาํนาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูควบคมุโดย

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

นอกจากน้ี  บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  ยงัหมายรวมถงึ บรษิทัร่วมและบุคคลซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบั
บรษิทัฯ ผูบ้รหิารสาํคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีม่อีาํนาจในการวางแผนและควบคมุการดาํเนินงานของบรษิทัฯ

ในการพจิารณาความสมัพนัธข์องบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยคาํนึงถงึเน้ือหาของความ
สมัพนัธม์ากกวา่รปูแบบทางกฎหมาย

4.16 เครือ่งมอืทางการเงนิ
สนิทรพัยท์างการเงนิทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด    ลกูหน้ีการคา้

และลกูหน้ีอืน่  และเงนิใหกู้แ้ก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  หน้ีสนิทางการเงนิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ประกอบดว้ยเงนิเบกิเกนิ
บญัชธีนาคารและเงนิกูย้มืระยะสัน้ เจา้หน้ีการคา้ เงนิกูจ้ากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัและเงนิกูร้ะยะยาว นโยบายการบญัชเีฉพาะสาํหรบั
รายการ แต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง

4.17 สญัญาเช่าดาํเนินงาน  
สญัญาซึง่ความเสีย่งและประโยชน์สว่นใหญ่จากการเป็นเจา้ของสนิทรพัย ์ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าบนัทกึเป็นสญัญาเช่า

ดาํเนินงาน คา่เช่าทีเ่กดิขึน้จากสญัญาเช่าดงักล่าวรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรหรอืขาดทุนตามอายขุองสญัญาเช่า
4.18 การใชดุ้ลยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั

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

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัทาํงบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง      การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวนและในงวดอนาคตทีไ่ดร้บัผลกระทบ 
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4.18.1 การรบัรูแ้ละการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
ในการพจิารณาการรบัรูห้รอืการตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ   ฝา่ยบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณา

วา่ บรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ยไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดงักล่าวแลว้หรอืไม่      โดยใช้
ดุลยพนิิจบนพืน้ฐานของขอ้มลูทีด่ทีีส่ดุทีร่บัรูไ้ดใ้นสภาวะปจัจุบนั

4.18.2 คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู 
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูของลกูหน้ีเกดิจากการปรบัมลูคา่ของลกูหน้ีจากความเสีย่งดา้นเครดติทีอ่าจเกดิขึน้  ฝา่ย

บรหิารไดใ้ชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากลกูหน้ีแต่ละราย          โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถานะของ  
ลกูหน้ีรายตวัประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี          การวเิคราะหอ์ายลุกูหน้ีและการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั
อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนัอาจมผีลต่อจาํนวนคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู   ดงันัน้  การปรบัปรุง
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูอาจมขีึน้ไดใ้นอนาคต

4.18.3 อาคาร และอุปกรณ์ และคา่เสือ่มราคา
ในการคาํนวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณ์     ฝา่ยบรหิารใชก้ารประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และ

มลูคา่คงเหลอื  เมือ่เลกิใชง้านของอาคารและอุปกรณ์   และไดม้กีารทบทวนอายกุารใชป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอืใหม่  หากมี
การเปลีย่นแปลง

4.18.4 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นแต่ละชว่งเวลาและบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยคา่

หากคาดวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนืตํ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยน์ัน้      ในการน้ี  ฝา่ยบรหิารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพนิิจที่
เกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้

4.18.5 ผลประโยชน์พนกังาน
หน้ีสนิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมตฐิานต่างๆ  ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัราการเปลีย่นแปลง
ในจาํนวนพนกังานและอตัรามรณะ เป็นตน้

4.18.6 สญัญาเช่า 
ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝา่ยบรหิารไดใ้ช้

ดุลยพนิิจในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาวา่บรษิทัฯ ไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์
ในสนิทรพัยท์ีเ่ช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม่
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5. รายการระหว่างบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
บรษิทัฯ   มรีายการบญัชกีบับรษิทัยอ่ย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  สนิทรพัย ์ หน้ีสนิ  รายได ้ และคา่ใชจ่้ายสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ

เกดิขึน้จากรายการบญัชกีบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าว บรษิทัเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการถอืหุน้ และ/หรอืการเป็นกรรมการร่วมกนั
โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี.-

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

บรษิทั โอจ ิโฮลดิง้ส ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 1 ผลติและจาํหน่าย ญีปุ่น่           -               -   
ผลติภณัฑจ์าก

กระดาษทุกประเภท
บรษิทั  สหกจิบรรจุภณัฑ ์จาํกดั 2 โรงพมิพ ์ผลติ ไทย 100 99.99

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

ขายปลกีกระดาษ

ลกัษณะความสมัพนัธแ์ละนโยบายการกาํหนดราคา กบับรษิทัยอ่ย  และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั มดีงัน้ี.-
1 เป็นบรษิทัใหญ่ของบรษิทัฯ
2 เป็นบรษิทัยอ่ย  

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

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

* เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั จนถงึวนัที ่2  ตุลาคม 2555

หน้า 17 จาก 37 หน้า

ดาํเนินกจิการ อตัราสว่นการถอืหุน้รอ้ยละ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

รายการบญัชทีีม่สีาระสาํคญัทีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554
บริษทัย่อย

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

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

เงนิปนัผลรบั -                 -                 -                 11,999,971.50  

รายไดอ้ืน่ๆ -                 -                 -                 7,254,143.10    

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

ซือ้สนิทรพัยถ์าวร -                 -                 40,000.00        34,850.00        

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

คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ -                 -                 28,621.13        -                 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั

รายไดจ้ากขายและบรกิาร 264,601.20       909,029.30       -                 -                 

ซือ้วตัถุดบิ -                 56,980.00        -                 56,980.00        

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

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

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  มคีา่ใชจ่้ายสาํหรบัเงนิเดอืน โบนสั คา่เบีย้ประชุม เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม กองทุนสาํรอง

เลีย้งชพี  สวสัดกิารอืน่   และผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน   ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร   โดยสามารถสรุปคา่ตอบแทน
กรรมการและผูบ้รหิาร ไดด้งัน้ี.-

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

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

หน้า 18 จาก 37 หน้า

หน่วย : บาท

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

ยอดคงเหลอืของบญัชทีีเ่กดิขึน้ระหวา่งกนั มรีายละเอยีดดงัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

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

บรษิทัยอ่ย -                 -                 -                 4,999,992.50    
สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน

บรษิทัยอ่ย -                 -                 -                 26,687.52        
เงินให้กู้ยืมระยะยาว

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

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

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

บรษิทัยอ่ย -                 -                 18,799,971.80  -                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

บรษิทัยอ่ย -                 -                 -                 2,446.72          

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

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

และ 481 ลา้นบาท  ตามลาํดบั 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  ประกอบดว้ย.-

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

รวม 5,704,875.95    6,175,378.12    2,187,093.80    2,499,703.04    

หน้า 19 จาก 37 หน้า



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

7. ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ ประกอบดว้ย.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

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

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

ลกูหน้ีการคา้ ซึง่มยีอดคงเหลอื แยกตามอายหุน้ีทีค่า้งชาํระไดด้งัน้ี.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

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

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู มรีายละเอยีดดงัน้ี.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

หน้า 20 จาก 37 หน้า

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

8. สินค้าคงเหลือ
สนิคา้คงเหลอื ประกอบดว้ย.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

9. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว้เพ่ือขาย
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย มมีลูคา่ตามบญัช ีดงัน้ี.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

บรษิทัยอ่ย ไดย้า้ยสาํนกังานและโรงงานไปยงัสถานประกอบการแห่งใหมใ่นนิคม อุตสาหกรรมสนิสาคร สาํหรบัทีด่นิและสิง่ปลกูสรา้งเดมิ 
บรษิทัยอ่ย อยูใ่นระหวา่งการดําเนินการขาย (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 13 ประกอบ)

10. เงินลงทุนในบริษทัย่อย
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย มรีายละเอยีดดงัน้ี.-

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

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

  

หน้า 21 จาก 37 หน้า

เงนิปนัผลรบั
สาํหรบัปี
สิน้สุดวนัที่

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
วธิรีาคาทุนบรษิทั

 ทุนชาํระแลว้ 
(บาท)

สดัสว่นรอ้ยละ
ของเงนิลงทุน

เงนิลงทุน

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย  มรีายการเคลือ่นไหวดงัน้ี.-
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย เป็นเงนิใหกู้ย้มืโดยไม่มหีลกัประกนัในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิครบกาํหนดภายใน 5 ปี อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละ MOR+0.5 ต่อปี

12. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน มรีายการเคลือ่นไหวดงัน้ี.-

งบการเงนิรวม

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

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

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

เงนิใหกู้ย้มืขา้งตน้ ใหกู้โ้ดยการทาํสญัญากูย้มืเงนิ คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR+1.5 ต่อปี เงนิกูย้มืดงักล่าวคํา้ประกนัโดย
พนกังานทีเ่ป็นหวัหน้างาน

หน้า 22 จาก 37 หน้า

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

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

ราคาทุน

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

ค่าเผือ่การด้อยค่าสินทรพัย์

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

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

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย

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

   รวม 50,720,727.41     

หน้า 23 จาก 37 หน้า



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

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

ราคาทุน

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

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

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย

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

   รวม 44,440,129.40     

หน้า 24 จาก 37 หน้า



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท

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

ราคาทุน

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

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

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ประกอบด้วย

ตน้ทนุขาย 16,319,246.30   
คา่ใชจ้่ายบรหิาร 910,633.73       

   รวม 17,229,880.03   

หน้า 25 จาก 37 หน้า



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ต่อ)

13. ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท

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

ราคาทุน

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

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

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

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ประกอบด้วย

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

   รวม 18,095,738.20       

หน้า 26 จาก 37 หน้า



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

13.1 ในปี 2555 และปี 2554  บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย  ไดซ้ือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ โดยจา่ยซือ้เป็นเงนิสดในราคาทุน จาํนวนเงนิ
506.70 ลา้นบาท และ 305.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั

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

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

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

14. อสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทุน - สทุธิ
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน  ประกอบดว้ย.-

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

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

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

15. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ประกอบดว้ย.-

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

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

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

เงนิกูย้มืจากธนาคาร MOR-1 และ MLR-1 

และ MRL-0.75 และ 

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

MLR-1 และ MLR-1.75

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

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  มเีงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์2 แหง่  ในรปูตัว๋สญัญาใชเ้งนิ  ครบกําหนดภายใน 3 เดอืน
วงเงนิสนิเชื่อดงักลา่วขา้งตน้คํ้าประกนั โดยการจดจาํนองทีด่นิ อาคาร และเครื่องจกัร  ของบรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยและคํ้าประกนัระหวา่งกนั

หน้า 27 จาก 37 หน้า

 และMoney market rate



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

16. เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ประกอบดว้ย.-
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

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

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

17. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงนิกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย.-

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

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

บรษิทัใหญ่ 
ในปี 2555 บรษิทัฯ กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงัน้ี.-

อตัราดอกเบีย้ ครบกาํหนด หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR -1 ภายในเดอืน เครือ่งจกัรทีนํ่าเขา้และ

45 ลา้นบาท เริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2555 ธนัวาคม 2557 บรษิทัย่อย

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR -1 ภายในเดอืน เครือ่งจกัรทีนํ่าเขา้และ

35 ลา้นบาท เริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2555 มถุินายน 2558 บรษิทัย่อย

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR -1.5 ภายในเดอืน ทีด่นิ, เครือ่งจกัร และ

5 ลา้นบาท เริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2555 มถุินายน 2558 บรษิทัย่อย

หน้า 28 จาก 37 หน้า

การผอ่นชาํระ

ไตรมาสละ 3.75 ลา้นบาท

วงเงนิ วตัถุประสงค์

ไตรมาสละ 2.95 ลา้นบาท

ไตรมาสละ 0.42 ลา้นบาท



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

บรษิทัยอ่ย
บรษิทัยอ่ย กูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิสองแหง่ โดยมรีายละเอยีดและเงื่อนไขการกูย้มื  ดงัน้ี.-

อตัราดอกเบีย้ ครบกาํหนด หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั

วงเงนิกูย้มื ใชส้าํหรบัก่อสรา้ง MLR - 1.5 ภายในเดอืน ทีด่นิพรอ้ม

360 ลา้นบาท อาคารโรงงานและ ตุลาคม 2563 สิง่ปลกูสรา้ง

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

งวดที ่31 - 42 ชาํระงวดละ 3.50 ลา้นบาท

งวดที ่43 - 54 ชาํระงวดละ 4.20 ลา้นบาท

งวดที ่55 - 66 ชาํระงวดละ 5.20 ลา้นบาท

งวดที ่67 - 78 ชาํระงวดละ 6.20 ลา้นบาท

งวดที ่79 - 83 ชาํระงวดละ 8.30 ลา้นบาท

งวดที ่84 ชาํระเงนิตน้ส่วนทีเ่หลอืทัง้หมด

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR - 1 ภายในเดอืน ทีด่นิพรอ้ม

90 ลา้นบาท กนัยายน 2561 สิง่ปลกูสรา้ง

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

วงเงนิกูย้มื ใชซ้ือ้เครือ่งจกัร MLR - 1.75 ภายในเดอืน เครือ่งจกัรทีนํ่าเขา้

84 ลา้นบาท เริม่ชาํระตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2556 มกราคม 2560 และบรษิทัใหญ่

18. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

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

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

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

หน้า 29 จาก 37 หน้า

นบัจากการเบกิเงนิกูง้วดแรกโดย

ผอ่นชาํระจาํนวน 72 งวด

เริม่ผอ่นชาํระเงนิตน้เดอืนที ่13

นบัจากการเบกิเงนิกูง้วดแรกโดย

วตัถุประสงค์วงเงนิ

ไตรมาสละ 4.20 ลา้นบาท

การผอ่นชาํระ

ผอ่นชาํระจาํนวน 84 งวด

เริม่ผอ่นชาํระเงนิตน้เดอืนที ่25



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงนิ มดีงัตอ่ไปน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

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

คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกําไรหรอืขาดทุน แสดงไดด้งัน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

คา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนขา้งตน้ แสดงรวมในรายการดงัตอ่ไปน้ี
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

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

ขอ้สมมตฐิานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัทีร่ายงาน ประกอบดว้ย
งบการเงนิรวม บการเงนิเฉพาะกจิการ

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

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

* ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการทาํงานของพนกังาน

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

หน้า 30 จาก 37 หน้า

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
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19. เงินปันผลจ่าย
บรษิทัใหญ่

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

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

บรษิทัยอ่ย
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย ครัง้ที ่6/2555  เมื่อวนัที ่30 มถุินายน 2555  มมีตอินุมตัใิหม้กีารจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล

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

20. ค่าใช้จ่ายจาํแนกตามลกัษณะ
คา่ใชจ้า่ยจาํแนกตามลกัษณะทีส่าํคญั ประกอบดว้ย.-

งบการเงนิรวม
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

21. ภาษีเงินได้
เมื่อวนัที ่ 11  ตุลาคม  2554   คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิปลีย่นแปลงอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลเป็นอตัรารอ้ยละ  23  ของกําไรสทุธสิาํหรบั

หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชแีรกทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2555 และอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสทุธสิาํหรบัสองรอบระยะเวลาบญัชถีดัมา
ทีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2556

22. เงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ
บรษิทัฯ  บรษิทัยอ่ย และพนกังานของบรษิทัฯ  ไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนสาํรองเลีย้งชพี

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

23. ข้อมูลเก่ียวกบัการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย นําเสนอขอ้มลูทางการเงนิจาํแนกตามสว่นงานโดยแสดงสว่นงานธุรกจิเป็นรปูแบบหลกัในการรายงาน 

โดยพจิารณาจากโครงสรา้งการบรหิารและการรายงานทางการเงนิภายในของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดสว่นงาน

สว่นงานธุรกจิ :

สว่นงาน 1 :  ผลติกล่องกระดาษ

สว่นงาน 2 :  รบัจา้งพมิพห์นงัสอื

สว่นงาน 3 :  ขายวตัถุดบิ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ดงันัน้ฝา่ยบรหิารจงึพจิารณาวา่ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีว่น

งานทางภมูศิาสตรเ์พยีงสว่นงานเดยีว

รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากสว่นงานทางธุรกจิในงบการเงนิรวม มดีงัน้ี:-

สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3
ตดัรายการ
ระหวา่งกนั

รวม

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

กาํไรจากการดาํเนินงาน 61,050            

รายไดท้ีไ่ม่สามารถปนัสว่นได้ 28,101            

ดอกเบีย้รบั 443                

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์  (19,153)

ตน้ทุนทางการเงนิ (24,176)           

ภาษเีงนิได้ (14,964)           

กาํไรสว่นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอีาํนาจควบคมุ -                
กาํไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 31,301            

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555
     สว่นทีป่นัสว่นไม่ได้ 1,067,279        

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 1,638,728        
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สว่นงาน 1 สว่นงาน 2 สว่นงาน 3 ระหวา่งกนั รวม

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

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

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

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 1,201,566        

24. การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัเครื่องมือทางการเงิน
บรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ย  ไดป้ฏบิตัติามแนวทางในการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครือ่งมอืทางการเงนิ  ซึง่อา้งองิตามมาตรฐานการ

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

24.1 นโยบายบญัชี
นโยบายการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 4.16

24.2 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทัฯ    และบรษิทัยอ่ย      มคีวามเสีย่งจากการดาํเนินธุรกจิตามปกตจิากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  และจากการไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไม่มนีโยบาย
ทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธเ์พือ่การเกง็กาํไรหรอืเพือ่การคา้

24.3 ความเสีย่งจากการใหส้นิเชือ่
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย   มคีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชือ่อนัเกดิจากการทีคู่ส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดในสญัญา 

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

24.4 ความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบีย้
บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย มคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่าํคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิเบกิเกนิ

บญัชเีงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้จากสถาบนัการเงนิ  และหน้ีสนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิอยา่งไรกต็าม 
เน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิ   และหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด  หรอืมอีตัราดอกเบีย้
คงทีซ่ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนั   ดงันัน้   ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ  เชือ่วา่ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ  และ
บรษิทัยอ่ย จะอยูใ่นระดบัตํ่า จงึมไิดใ้ชต้ราสารอนุพนัธท์างการเงนิเพือ่ป้องกนัความเสีย่งดงักล่าว
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บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิทีส่าํคญั จดัประเภทตามอตัราดอกเบีย้ ไดด้งัน้ี.-

อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปีมากกวา่  มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้ ดอกเบีย้

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

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

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

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

หน้ีสินทางการเงิน
MOR, MOR+0.5, MOR-0.25,

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

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

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

อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปีมากกวา่  มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้ ดอกเบีย้

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

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

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

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

หน้ีสินทางการเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ MOR, MOR+0.5, MLR-1

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

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



หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปีมากกวา่  มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้ ดอกเบีย้

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

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

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -       -     -      935         -         935        MLR+1.5

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

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

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

อตัราดอกเบีย้ ไมม่อีตัรา รวม อตัรา
ภายใน 1 ปีมากกวา่  มากกวา่ ปรบัขึน้ลง ดอกเบีย้ ดอกเบีย้

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

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

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

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

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่พนกังาน -       -     -      963         -         963        MLR+1.5

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

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

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

หน้า 35 จาก 37 หน้า

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่(31 ธนัวาคม 2554)

อตัราดอกเบีย้คงที่

หน่วย : พนับาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่(31 ธนัวาคม 2555)

อตัราดอกเบีย้คงที่



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

24.5 ความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ ซึง่ไมไ่ดท้าํสญัญาเพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะ

เกดิขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ อยา่งไรกต็าม ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  เชื่อวา่จะไมม่ผีลกระทบอยา่งมสีาระ

สาํคญัตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
24.5.1 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ซึง่ไมไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

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

24.5.2  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิ ทีไ่ดท้าํสญัญาป้องกนัความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลีย่น ดงัน้ี.-

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554

หน้ีสนิ
          ดอลลา่รส์หรฐั -                159,874.26       -                 159,874.26           

24.6 ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง   คอื   ความเสีย่งทีบ่รษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ย   จะไมส่ามารถปฏบิตัติามภาระผกูพนัไดเ้มื่อครบกําหนด 
เน่ืองจากไมส่ามารถเปลีย่นสนิทรพัยเ์ป็นเงนิสดได ้หรอืไมส่ามารถจดัหาเงนิไดเ้พยีงพอตามความตอ้งการในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่อาจทาํใหเ้กดิ

ความเสยีหายได ้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  มนีโยบายในการบรหิารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการจดัเตรยีมวงเงนิสนิเชื่อที่

คาดวา่เพยีงพอในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยซึง่วงเงนิดงักลา่วไดร้บัการอนุมตัจิากธนาคารพาณิชยห์ลายแหง่

24.7 มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

มลูคา่ยตุธิรรม หมายถงึ  จาํนวนเงนิทีผู่ซ้ ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นเครื่องมอืทางการเงนิกนั ในขณะทีท่ ัง้สองฝา่ยมคีวามรอบรู้
และเตม็ใจในการแลกเปลีย่น และสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอสิระในลกัษณะทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั

วธิกีารกําหนดมลูคา่ยตุธิรรมขึน้อยูก่บัลกัษณะของเครื่องมอืทางการเงนิ ในกรณีของเครื่องมอืทางการเงนิทีม่กีารซือ้ขายในตลาด 
มลูคา่ยตุธิรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลา่สดุ   แตห่ากไมส่ามารถหาราคาตลาดทีเ่หมาะสมได ้  มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิจะ

กําหนดขึน้โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมลูคา่ทีเ่หมาะสม

เน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษิทัฯ   และบรษิทัยอ่ย   จดัอยูใ่นประเภทระยะยาวและเงนิกูย้มืมอีตัรา
ดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิใกลเ้คยีง

กบัมลูคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

หน้า 36 จาก 37 หน้า

สกุลเงนิตราตา่งประเทศ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สกุลเงนิตราตา่งประเทศ



หมายเหตปุระกอบงบการเงิน (ตอ่)

25. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ในภายหน้า

25.1 ณ วนัที ่31  ธนัวาคม 2555 บรษิทัฯ  มภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยซือ้เครื่องจกัรในอนาคตตามสญัญาเป็นจาํนวน 3.45 ลา้นบาท

25.2 เมื่อสิน้งวดบญัช ีบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมภีาระผกูพนัอยูก่บัธนาคารดงัน้ี.-

Baht US$ Baht US$ EUR

เลตเตอรอ์อฟเครดติ 

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

บรษิทัยอ่ย -               116,031.30     -                  322,124.97      -                      

ภาระผกูพนัตามหนงัสอืคํ้าประกนัตา่ง ๆ

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

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

26. การบริหารจดัการทุน

26.1 วตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื การดาํรงไวซ้ึง่ความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

และการดาํรงไวซ้ึง่โครงสรา้งของทุนทีเ่หมาะสม

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

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็น 0.38 : 1 และ 0.41 : 1 ตามลาํดบั

27. เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย  ครัง้ที ่1/2556   เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2556     มมีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 400 

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

28. การอนุมติังบการเงิน

งบการเงนิน้ีไดร้บัอนุมตัใิหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2556
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