รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้น บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน)

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และของ
เฉพำะบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ งบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะ
กิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชี
ที่สำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็นเพือ่ ให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงิน
ที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบัตงิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผน
และปฏิบัตงิ ำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสำระสำคัญ หรือไม่
กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพือ่ ให้ได้มำ
ซึง่ หลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธกี ำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง
จำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำร
ประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพจิ ำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกีย่ วข้องกับกำรจัดทำและกำรนำเสนอ งบกำรเงินโดย
ถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพือ่ ออกแบบวิธกี ำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดง
ควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึง กำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำร
บัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดทำขึน้ โดยผูบ้ ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรนำเสนอ
งบกำรเงินโดยรวม
ข้ำพเจ้ ำเชื่อว่ ำหลักฐำนกำรสอบบั ญชีที่ข้ำ พเจ้ำ ได้รับเพียงพอและเหมำะสม เพื่ อใช้เ ป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ) - 2 ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพำะบริษทั เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และผลกำรดำเนินงำน
รวมและเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและเฉพำะกิจกำร สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 และ ข้อ 5 เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตั ิ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมี
เงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่ำงใด

(นำงสำวชวนำ วิวัฒน์พนชำติ)
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 4712

บริษัท สำนักงำนปีติเสวี จำกัด
8/4 ชั้น 1,3 ซอยวิภำวดีรังสิต 44
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
หน่วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2556
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
เงินปันผลค้างรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่พนักงาน
ที่ถงึ กาหนดรับชาระในหนึง่ ปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอื ไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

7
6 และ 8
9

13
10

8,466,021.24
179,172,934.11
151,817,603.67
-

5,704,875.95
210,353,899.74
197,043,130.53
-

6,175,378.12
72,177.06
217,382,671.78
183,652,863.17
-

4,927,826.31
94,286,204.61
62,290,517.99
-

2,187,093.80
82,183,171.38
83,475,753.61
-

2,499,703.04
72,177.06
122,038,734.57
69,167,464.73
4,999,992.50

2,560,036.02
284,932.65
342,301,527.69

2,944,318.79
116,522.84
138,899,609.71
555,062,357.56

2,235,500.24
2,263,507.20
411,782,097.57

965,115.62
180,336.79
162,650,001.32

538,481.12
33,007.48
168,417,507.39

689,752.66
2,232,494.64
201,700,319.20

2,480,040.68
1,174,709,111.80
14,298,750.00
19,794,330.91
103,242.00
1,211,385,475.39

2,072,305.50
1,067,278,756.89
14,298,750.00
6,675,684.49
16,000.00
1,090,341,496.88

2,519,839.60
772,949,619.63
14,298,750.00
2,383,369.54
16,000.00
792,167,578.77

500,100,399.40
874,000.73
186,542,278.92
77,289.25
97,500.00
687,691,468.30

300,100,399.40
189,950,500.00
396,485.17
187,969,263.82
525,713.32
11,000.00
678,953,361.71

300,099,999.40
210,250,500.00
273,226.09
188,484,566.11
954,530.55
11,000.00
700,073,822.15

1,553,687,003.08

1,645,403,854.44

1,203,949,676.34

850,341,469.62

847,370,869.10

901,774,141.35

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่พนักงาน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

11
6 และ12
13
14
15
4 และ 16

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หน้า 1 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
หน่วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2556
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2556

289,629,808.79
70,882,799.71

166,756,825.61
33,818,965.39

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
เงินกูย้ ืมระยะยาวส่วนของหนีส้ ินที่ถงึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานถึง
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
เจ้าหนีค้ ่าทรัพย์สิน
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินปันผลรับรอจ่ายคืนแก่บริษัทย่อย
หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

17
6 และ 18
19
20

6

823,053,597.80
50,481,003.66
872,567.00
30,495.00
245,002.42
20,527,213.88
669,180.61
895,879,060.37

354,492,399.43
56,217,888.31
40,020,900.00

-

245,002.42
20,527,213.88
176,283.17
221,524,290.47

102,651,173.48
28,929,067.22
32,230,000.00
2,099,955.16
20,538,049.21
18,799,971.80
274,923.20
205,523,140.07

178,061,207.13
50,328,512.75
-

1,238,121.80
879,295.55
2,099,955.16
20,538,049.21
1,596,267.05
477,082,876.51

452,237.40
38,891,661.20
8,076,359.30
18,874,986.56
4,182,002.23
430,989,855.19

5,387,821.50
5,737,122.97
18,874,986.56
2,944,786.17
261,334,437.08

461,158,642.56

30,000,000.00

16,666,830.03

10,404,457.11

5,295,595.60

6,491,192.96

4,214,543.11

2,534,727.00

16,666,830.03

471,563,099.67

35,295,595.60

6,491,192.96

28,351,523.11

2,534,727.00

912,545,890.40

948,645,976.18

466,285,450.79

228,015,483.43

233,874,663.18

263,869,164.08

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว

19

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

-

-

24,136,980.00

-

หน้า 2 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
หน่วย : บาท
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2556
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธ.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 1 ม.ค.
2555
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

278,374,901.60

30,000,000.00
32,766,211.08
641,141,112.68

30,000,000.00
88,382,976.66
696,757,878.26

30,000,000.00
129,289,323.95
737,664,225.55

30,000,000.00
13,951,084.59
622,325,986.19

30,000,000.00
5,121,304.32
613,496,205.92

30,000,000.00
29,530,075.67
637,904,977.27

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น

641,141,112.68

696,757,878.26

737,664,225.55

622,325,986.19

613,496,205.92

637,904,977.27

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

1,553,687,003.08

1,645,403,854.44

1,203,949,676.34

850,341,469.62

847,370,869.10

901,774,141.35

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

-

-

-

-

-

หน้า 3 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ปี 2556

ปี 2555
(ปรับปรุงใหม่ )

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556
ปี 2555
(ปรับปรุงใหม่ )

รำยได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อนื่
ดอกเบี้ยรับ
อืน่ ๆ
รวมรำยได้

6

940,447,760.39

1,224,950,478.93

479,635,456.37

607,499,856.87

6

453,742.08
5,539,424.39
946,440,926.86

443,592.25
8,595,567.52
1,233,989,638.70

5,024,341.63
2,391,928.19
487,051,726.19

15,221,846.61
7,310,394.33
630,032,097.81

6

858,829,062.14
42,207,934.75
53,919,858.77
64,561.90
955,021,417.56

1,046,123,196.75
48,629,938.98
49,641,710.20
19,153,501.48
1,163,548,347.41

426,525,738.40
15,915,771.41
17,379,339.82
459,820,849.63

517,086,163.14
15,950,642.22
21,188,357.85
554,225,163.21

(8,580,490.70)

70,441,291.29

27,230,876.56

75,806,934.60

49,422,965.87

24,175,800.69

7,220,716.79

8,322,735.88

(58,003,456.57)
9,586,690.83
(48,416,765.74)

46,265,490.60
(10,671,837.63)
35,593,652.97

20,010,159.77
(3,980,379.66)
16,029,780.11

67,484,198.72
(15,392,969.81)
52,091,228.91

กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(48,416,765.74)

35,593,652.97

16,029,780.11

52,091,228.91

กำรแบ่งกำไร(ขำดทุน)
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับปี

(48,416,765.74)
(48,416,765.74)

35,593,652.97
35,593,652.97

กำรแบ่งกำไร(ขำดทุน)รวมเบ็ดเสร็จ
ส่วนที่เป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(48,416,765.74)
(48,416,765.74)

35,593,652.97
35,593,652.97

(0.16)

0.12

0.05

0.17

ค่ำใช้จำ่ ย
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

6

รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
รำยได้(ค่ำใช้จำ่ ย)ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)สุทธิสำหรับปี

4 และ 16

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

หน้า 4 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริน้ ท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
กาไรสะสม
ทุนเรือนหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00

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

จัดสรรแล้ว
สารองตาม
กฎหมาย
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00

300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00

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

30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00

หมายเหตุ
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ก่อนปรับปรุง)
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลังปรับปรุง)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (ก่อนปรับปรุง)
ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลังปรับปรุง)
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

4 และ 16

21

4 และ 16

21

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวม

126,905,954.41
2,383,369.54
129,289,323.95
35,593,652.97
(76,500,000.26)
88,382,976.66

735,280,856.01
2,383,369.54
737,664,225.55
35,593,652.97
(76,500,000.26)
696,757,878.26

81,707,292.17
6,675,684.49
88,382,976.66
(48,416,765.74)
(7,199,999.84)
32,766,211.08

690,082,193.77
6,675,684.49
696,757,878.26
(48,416,765.74)
(7,199,999.84)
641,141,112.68

หน้า 5 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอื หุ้น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

ทุนเรือนหุ้น
หมายเหตุ
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (ก่อนปรับปรุง)
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลังปรับปรุง)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (ก่อนปรับปรุง)
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลังปรับปรุง)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4 และ 16

21

4 และ 16

21

300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00
300,000,000.00

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้
สารองตาม
จัดสรร
กฎหมาย
278,374,901.60
30,000,000.00
28,575,545.12
954,530.55
278,374,901.60
30,000,000.00
29,530,075.67
52,091,228.91
(76,500,000.26)
278,374,901.60
30,000,000.00
5,121,304.32
278,374,901.60
278,374,901.60
278,374,901.60

30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00

4,595,591.00
525,713.32
5,121,304.32
16,029,780.11
(7,199,999.84)
13,951,084.59

รวม

636,950,446.72
954,530.55
637,904,977.27
52,091,228.91
(76,500,000.26)
613,496,205.92
612,970,492.60
525,713.32
613,496,205.92
16,029,780.11
(7,199,999.84)
622,325,986.19

หน้า 6 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ปี 2556
ปี 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556
ปี 2555

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรสุทธิเป็น
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ การด้อยค่าทรัพย์สนิ (โอนกลับ)
ค่าเผือ่ สินค้าเสือ่ มสภาพ
(กาไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชัว่ คราว
(กาไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สนิ
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้
ประมาณการหนีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ ) :ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
หนีส้ นิ ดาเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง) :เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่
หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้นติ บิ ุคคล
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

14
8
14
9

20

(58,003,456.57)

46,265,490.60

20,010,159.77

67,484,198.72

71,497,373.24
(441,439.39)
(19,132,528.24)
(9,576,448.82)
15,739,258.34
1,127,127.37
6,649,962.68
(453,742.08)
49,422,965.87

50,720,727.41
(244,802.00)
19,153,501.48
(2,186.16)
954,599.64
630,254.56
6,918,081.81
(443,592.25)
24,175,800.69

18,492,908.90
(279,070.45)
(1,318,715.58)
668,696.08
2,402,156.61
(5,024,341.63)
7,220,716.79

17,229,880.03
(244,802.00)
(2,186.16)
1,061,278.90
(195,348.78)
2,465,922.36
(15,221,846.61)
8,322,735.88

56,829,072.40

148,127,875.78

42,172,510.49

80,899,832.34

31,622,405.02
54,801,975.68
(168,409.81)
(86,500.00)

7,273,574.04
(13,390,267.36)
2,146,984.36
-

(11,823,962.78)
21,185,235.62
(147,329.31)
(86,500.00)

40,100,365.19
(14,308,288.88)
2,199,487.16
-

(6,975,053.44)
(927,086.44)
(753,144.56)
134,343,258.85
(48,205,115.68)

(14,887,420.74)
(2,585,735.18)
(1,023,335.90)
125,661,675.00
(23,953,291.35)

4,819,467.80
(98,640.03)
(125,506.76)
55,895,275.03
(7,170,605.02)

(21,062,324.24)
(2,669,862.97)
(786,106.25)
84,373,102.35
(8,660,257.17)

(5,386,808.42)
80,751,334.75

(20,940,556.72)
80,767,826.93

(5,386,908.33)
43,337,761.68

(18,601,320.39)
57,111,524.79

หน้า 7 จาก 53 หน้า

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
หน่วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
รับชาระเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่บริษทั ย่อย
เงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่พนักงาน
รับชาระคืนเงินให้กู้ยมื ระยะยาวแก่พนักงาน
เงินรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

12
12
13
13

เงินปันผลรับ
จ่ายคืนเงินปันผลรับแก่บริษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายชาระเจ้าหนีค้ า่ ทรัพย์สนิ
ซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ซือ้ ทรัพย์สนิ ถาวร
รับเงินสดจากการขายทรัพย์สนิ ถาวร
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
ปี 2556
ปี 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556
ปี 2555

(3,060,800.00)
3,037,347.59
-

(3,586,000.00)
3,324,715.55
74,363.22

189,950,500.00
(2,015,800.00)
1,111,649.94
-

(21,200,000.00)
41,500,000.00
(894,000.00)
922,012.46
74,363.22

453,742.08
(879,295.55)
(41,473,739.90)
4,869,386.36
(37,053,359.42)

443,592.25
(38,891,661.20)
(506,702,891.20)
3,524,611.25
(541,813,270.13)

(18,799,971.80)
5,024,341.63
(200,000,000.00)
(17,082,436.40)
1,335,227.98
(40,476,488.65)

4,999,992.50
18,799,971.80
15,221,846.61
(5,387,821.50)
(20,280,449.20)
2,504,592.56
36,260,508.45

467,453,547.85
(519,613,901.56)
18,434,359.00
(7,210,835.33)
(40,936,830.04)

64,232,336.08
489,169,542.56
(17,990,000.00)
(74,836,937.61)
460,574,941.03

63,457,274.81
4,773,476.00
(61,140,456.00)
(7,210,834.33)
(120,539.52)

(75,214,684.87)
74,356,980.00
(17,990,000.00)
(74,836,937.61)
(93,684,642.48)

2,761,145.29
5,704,875.95
8,466,021.24

(470,502.17)
6,175,378.12
5,704,875.95

2,740,733.51
2,187,093.80
4,927,827.31

(312,609.24)
2,499,703.04
2,187,093.80

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
รับเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

19
19

กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสดจ่ายในระหว่างปี
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถอื เป็นต้นทุนของสินทรัพย์
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยซือ้ สินทรัพย์โดยการก่อหนี้
จานวนที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชือ่ ที่อาจจะนามา
ใช้เพือ่ กิจกรรมดาเนินงานในอนาคต (หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

30,495.00
816

7,040,223.93

-

-

879,295.55

-

-

503

485

327
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บริษัท เอส. แพ็ค แอนด พริ้นท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ขอมูลทั่วไป
1.1 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 บริษัทฯ มีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 119 ถนนกาญจนวนิช ตําบลทาขาม
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และมีสาขา 1 แหง ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมูที่ 1 ตําบลโคกขาม อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
1.2 บริษัทยอย ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เลขที่ 30/32 หมูที่ 1 ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
1.3 บริษัทฯ เปนบริษัทยอยของบริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งจดทะเบียนในประเทศญี่ปุน โดยถือหุนใน
บริษัทฯ รอยละ 75.72 ของทุนจดทะเบียน
1.4 บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจรับจางพิมพสิ่งพิมพชนิดตางๆ ดวยระบบออฟเซ็ท และผลิตบรรจุภัณฑจาก
กระดาษลูกฟูก กระดาษแข็ง

2.

เกณฑการจัดทํางบการเงินและหลักการจัดทํางบการเงินรวม
2.1 เกณฑการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จัดทําขึ้นตามกฎหมายเปนภาษาไทยงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําขึ้น เพื่อความสะดวกของ
ผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจัดทําขึ้นตามมาตฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
ภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึง มาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภและตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต
พระราชบัญญัติ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ นําเสนอตามเกณฑที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง "การนําเสนองบการเงิน" และแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง
"กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554" ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน
ของบริษัทและบริษัทยอย ยกเวนที่จะระบุเปนอยางอื่น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
2.2 หลักการจัดทํางบการเงินรวม
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทที่บริษัทใหญในกลุมบริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออมมากกวากึ่งหนึ่ง
ของสิทธิ ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุน และที่คาดวาจะเปนไปไดในปจจุบันที่จะใชสิทธิแปลงสภาพที่จะใชสิทธิ
ออกเสียงดังกลาว หรือมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย
งบการเงินรวมนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือบริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด
ซึ่งประกอบ ธุรกิจรับจางพิมพสิ่งพิมพตางๆ และผลิตบรรจุภัณฑจากกระดาษลูกฟูก และกระดาษแข็ง โดยมีอัตราสวนการ
ถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
งบการเงินของบริษัทยอยมีสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 1,203.45 ลานบาท และ
1,302.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77 และ 79 ตามลําดับ ของสินทรัพยรวม และมีรายไดสําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 462.13 ลานบาท และ 619.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.94 และ 50.17 ตามลําดับ
ของรายไดรวม
งบการเงินของบริษัทยอยไดถูกนํามารวมในการจัดทํางบการเงิน โดยเริ่มตั้งแตวันที่บริษัทใหญมีอํานาจควบคุม
ดังกลาวจนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมในบริษัทยอยนั้น
การควบคุม หมายถึง อํานาจในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการ เพื่อใหไดมาซึ่ง
ประโยชนจากกิจกรรมของกิจการนั้น ในการพิจารณาอํานาจในการควบคุม บริษัทฯ ตองนําสิทธิในการออกเสียงที่เกิดขึ้น
มารวมในการพิจารณาวันที่ซื้อกิจการคือวันที่อํานาจในการควบคุมนั้นไดถูกโอนไปยังผูซื้อ การกําหนดวันที่ซื้อกิจการและ
การระบุเกี่ยวกับการโอนอํานาจควบคุมจากฝายหนึ่งไปยังอีกฝายหนึ่งตองใชดุลยพินิจเขามาเกี่ยวของ
งบการเงินของบริษัทยอย จัดทําขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเชนเดียวกันกับบริษัทฯ และใชนโยบายการบัญชีที่
สําคัญเชนเดียวกัน
รายการบัญชีระหวางบริษัทฯ ที่มีกับบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
2.3 หลักการจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธี
ราคาทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
3.

การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม
3.1 การปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมระหวางป
ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวทางปฏิบัติทางบัญชี ที่ปรับปรุงใหมและออกใหม โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 21

ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
สวนงานดําเนินงาน
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม

ฉบับที่ 25

ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถือหุน
แนวทางปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวทางปฎิบัติทางบัญชีที่
ปรับปรุงใหมและออกใหมดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน สําหรับปปจจุบันที่เริ่มนํามาถือปฏิบัติ
ยกเวน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดเริ่มถือปฏิบัติตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2556 ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานฉบับนี้ กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพย และหนี้สิน
ระหวางเกณฑทางบัญชี และภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ซึ่งในงวดบัญชีปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอย ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและไดปรับยอนหลัง
งบการเงินของปกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งวาบริษัทฯ
และบริษัทยอยรับรูผลกระทบทางภาษีเปน
สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติไดแสดง
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 4
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กําหนดใหกิจการเปดเผยขอมูลสวนงานตามเกณฑการเสนอรายงาน
ภายในเพื่อใหผูบริหารใช โดยจํานวนของสวนงานที่รายงานตลอดจนวิธีการรายงานสวนงานจะเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให
สอดคลองกับวิธีการนําเสนอรายงานภายในตอผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
กระทบเพียงการเปดเผยขอมูลเทานั้นและไมมีผลกระทบตอสินทรัพย หนี้สิน หรือกําไรตอหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดพิจารณาการรายงานของสวนงานตามธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งไมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนสาระสําคัญ โดยเปนขอมูลเชนเดียวกับที่นําเสนอในงวดกอน ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 24
3.2 มาตรฐานการบัญชีใหมที่ออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ปรับปรุงใหมและออกใหม ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย ยังไมไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช
ดังตอไปนี้
3.2.1 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)

การนําเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน

หนา 12 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี

สวนงานดําเนินงาน

ฉบับที่ 15

สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา

ฉบับที่ 27

การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากการรื้อถอน การบูรณะและ
หนี้สิน ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

ฉบับที่ 4

การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม

ฉบับที่ 5

สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุงสภาพแวดลอม

ฉบับที่ 7

การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง

ฉบับที่ 10

งบการเงินระหวางกาลแบบยอและการดอยคา

ฉบับที่ 12

ขอตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 13

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

ฉบับที่ 17

การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ

ฉบับที่ 18

การโอนสินทรัพยจากลูกคา

3.2.2 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4

สัญญาประกันภัย

หนา 13 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยูในระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ปรับปรุงใหมและ
ออกใหมทั้ง 31 ฉบับ ดังกลาวตองบการเงินในปที่เริ่มนํามาถือปฏิบัติ

ซึ่งยังไมสามารถสรุปไดในขณะนี้ ยกเวนมาตรฐาน

การบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นสําหรับลักษณะการแปลงสภาพที่การตัดสินใจเปนของผูถือ
ตราสารไมมีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสําหรับเครื่องมือทางการเงินที่แปลงสภาพได นอกจากนี้มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1

ยังไดอธิบายสวนประกอบของสวนของเจาของวากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะหกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จแตละรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยางใดอยางหนึ่งได
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุนจะตองสงผลใหเกิด
การรับรูสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินเทานั้น จึงสามารถจัดประเภทเปนกิจกรรมลงทุน การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาว ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมขอยกเวนของหลักการที่มีอยูสําหรับการวัดมูลคาของสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ซึ่งวัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ฉบับ ที่ใชอยูในปจจุบันกําหนดใหกิจการวัดคาภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยว
ของกับสินทรัพย

โดยขึ้นกับการคาดการณของกิจการเกี่ยวกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

จากการใชหรือจากการขาย

การปรับปรุงมาตรฐานฉบับนี้ไดมีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอสมมติฐานวาราคาตามบัญชีของ

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซึ่งวัดมูลคาโดยใชมูลคายุติธรรมคาดวาจะไดรับคืนโดยการขาย
ตีความฉบับที่ 21

นอกจากนี้ไดมีการรวมการ

เรื่องภาษีเงินได การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม เปนสวนของ

มาตรฐานฉบับที่ 12 (ฉบับปรับปรุง 2555) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 ออกการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย

หนา 14 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดมีการตัดขอความในสวนของการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 ที่ใชอยูในปจจุบันออกการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดมีการยกเลิกการเปดเผยขอมูลสําหรับกิจการที่เกี่ยวของกับรัฐบาล โดยยกเลิกการ
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสําหรับรายการทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกัน นอกจากนี้
ไดมีการกําหนดคํานิยามของกิจการที่เกี่ยวของกับรัฐบาลใหงายและชัดเจนขึ้น

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาว

ไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดมีการเนนหลักการของการเปดเผยที่มีอยูในปจจุบันสําหรับเหตุการณและรายการ
ที่มีสาระสําคัญ มีการเพิ่มเติมขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลใหครอบคลุมการเปดเผยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรม (ถาหากมีสาระสําคัญ) และตองมีการปรับขอมูลที่เกี่ยวของใหเปนปจจุบัน จากขอมูลลาสุดของรายงานประจําป
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ ไดมีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการปนสวนคาความนิยมใหหนวยสินทรัพยที่กอ
ใหเกิดเงินสด ตามขอกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดําเนินงาน กอนการรวมกิจการ
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการอธิบายใหชัดเจนขึ้นวากิจการจะเปดเผยการวัดมูลคาของสินทรัพย
ของแตละสวนงานเมื่อมีการรายงานการวัดมูลคานั้นใหผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน การปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชี ดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดวาหามกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของ
คาความนิยมที่เคยรับรูในงวดระหวางกาลงวดกอน การตีความนี้ไมมีผลกระทบตอบริษัทฯ และบริษัทยอย

หนา 15 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
4. ผลกระทบจากการนํามาตรฐานการรายงานทางเงินมาใชเปนครั้งแรก
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหมและออกใหม
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว แสดงเปนรายการแยก
ตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้
การปรับปรุงงบการเงิน
หนวย: พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 ม.ค. 55

31 ธ.ค. 56

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

31 ธ.ค. 55

1 ม.ค. 55

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น

22,101

8,213

3,152

2,384

2,063

1,723

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น

(2,306)

(1,538)

(769)

(2,306)

(1,538)

(769)

สินทรัพยภาษีเงินได-สุทธิ เพิ่มขึ้น

19,795

6,675

2,383

78

525

954

กําไรสะสม - ยังไมไดจัดสรร เพิ่มขึ้น

19,795

6,675

2,383

78

525

954

หนวย : พันบาท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
ป 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2555

ป 2556

(ปรับปรุงใหม)

ป 2555
(ปรับปรุงใหม)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
คาใชจายภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(13,118)

(4,292)

448

428

กําไรสุทธิสําหรับป เพิ่มขึ้น (ลดลง)

13,118

4,292

(448)

(428)

0.04373

0.01431

(0.00149)

(0.00143)

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจัดทําขึ้นโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม ในการวัดมูลคา
ขององคประกอบงบการเงิน ยกเวนตามที่กลาวไวในนโยบายการบัญชีแตละขอ
นโยบายการบัญชีที่นําเสนอดังตอไปนี้ ไดถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงานและมี
นโยบายการบัญชีใหมสําหรับป 2556 เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัติ ไดแก ภาษีเงินได
และการนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน
5.1 การรับรูรายได
บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายได เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับ
รายการบัญชีจะเขาสูกิจการและสามารถวัดมูลคาของจํานวนรายได ไดอยางนาเชื่อถือ
รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อมีการสงมอบโอนความเสี่ยง และผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินคาให
แกผูซื้อแลว
รายไดจากการใหบริการบันทึกเมื่อไดใหบริการแกลูกคาแลว
รายไดดอกเบี้ย รับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลา โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริงของสินทรัพย
5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และงบกระแสเงินสด
เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คลองสูง ซึ่งเปนเงินฝากกับสถาบันการเงินตางๆ มีกําหนดไถถอนไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีภาระผูกพันใดๆ
และไมมีขอจํากัด ในการเบิกใช
5.3 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น แสดงตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซึ่งสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ และ
บริษัทยอย ประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณในการเก็บหนี้ การวิเคราะหอายุหนี้และสถานะทางการเงินปจจุบันของลูกหนี้
5.4 สินคาคงเหลือและคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง
สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต แสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะ
ต่ํากวา
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล แสดงมูลคาตามราคาทุนวิธีเขากอน-ออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา
มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จําเปน เพื่อทําให
สินคาพรอมขายและคาใชจายในการขาย
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาเมื่อสินคามีการเคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ บันทึกบัญชีโดยพิจารณาตามสภาพ
ปจจุบันของสินคาคงเหลือ และสินคาที่ราคาทุนสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
5.5 เงินลงทุนในหุน
5.5.1 เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพยเพื่อคา
เงินลงทุนชั่วคราวในตราสารทุนและหนวยลงทุนในความตองการของตลาด ซึ่งถือเปนหลักทรัพยเพื่อคา
แสดงตามมูลคายุติธรรม (Fair Value) กําไรและขาดทุน ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยเพื่อคา
บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงบกําไรหรือขาดทุน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพย ในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทํา
การสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตนทุนของเงินลงทุนที่ขายไปในระหวางปไดคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
5.5.2 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
5.6 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียน (หรือกลุมสินทรัพยที่ยกเลิกซึ่งประกอบดวยสินทรัพยและหนี้สิน) ที่คาดวามูลคาตามบัญชี
ที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมากกวามาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป
จัดเปนประเภทสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพย (หรือสวนประกอบของกลุมสินทรัพยที่ยกเลิก)
วัดมูลคาดวยจํานวนที่ต่ํากวาระหวางมูลคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอยคาสําหรับการลดมูลคาในครั้งแรกและผลกําไรและขาดทุนจากการจาก
การวัดมูลคาในภายหลังรับรูในกําไรหรือขาดทุน ผลกําไรรับรูไมเกินยอดผลขาดทุนจากการดอยคาสะสมที่เคยรับรู
5.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไดแก อสังหาริมทรัพยที่ถือครองเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากมูลคาที่
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยาง
ทั้งนี้ไมไดมีไวเพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชในการผลิตหรือจัดหาสินคาหรือใหบริการหรือใชใน
การบริหารงาน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนวัดมูลคาเริ่มแรกดวยราคาทุน
ซึ่งรวมถึงตนทุนในการทํารายการและวัดมูลคา
ภายหลังการรับรูเมื่อเริ่มแรกดวยราคามูลคายุติธรรมหักผลขาดทุนจาการดอยคา (ถามี)
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทยอย ไดแก ที่ดิน ซึ่งยังมิไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต
5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน แสดงมูลคาตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา (ถามี)
อาคารและอุปกรณ แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อผลขาดทุนการดอยคาของสินทรัพย
(ถามี)
ราคาทุน รวมถึงตนทุนทางตรง ที่เกี่ยวของกับการไดมาของสินทรัพยและตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดหาสินทรัพย เพื่อใหสินทรัพยนั้นอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงค ตนทุนในการรื้อถอน การขนยาย การ
บูรณะสถาน ที่ตั้งของสินทรัพยและตนทุนการกูยืม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
5.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (ตอ)
สวนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณแตละรายการ ที่มีอายุการใชประโยชนไมเทากันตองบันทึก
แตละสวนประกอบที่มีนัยสําคัญแยกตางหากจากกัน
รายจายในการซื้อสินทรัพยถาวรเพิ่มหรือทดแทน
และรายจายในการปรับปรุงสินทรัพยถาวรใหดีขึ้นถือเปน
รายจายฝายทุน สวนคาซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพยถาวรถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น
บริษัทฯ และบริษัทยอย ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะ
ไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูใน
กําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอย คํานวณคาเสื่อมราคาจากราคาทุนหลังจากหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพย โดยใชวิธี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย ดังนี้.สวนปรับปรุงที่ดิน
5 ป
อาคารและสิ่งปลูกสราง
5 - 30 ป
ระบบไฟฟาภายในอาคาร
10 ป
ระบบบําบัดน้ําเสีย
5 - 10 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 - 20 ป
เครื่องมือเครื่องใชโรงงาน
5 - 10 ป
เครื่องใชและเครื่องตกแตง
5 - 10 ป
ยานพาหนะ
5 ป
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน และสินทรัพยระหวางติดตั้ง
5.9 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูยืม ที่นําไปใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพย ที่ตองใชระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพใหพรอมที่จะใชหรือขาย ไดนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใช
ไดตามประสงคตนทุนการกูยืมอื่นๆ ถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการตนทุนการกูยืมประกอบดวย ดอกเบี้ยและตนทุนอื่น
ที่เกิดขึ้นจากการกูยืมของบริษัทฯ และบริษทั ยอย
5.10 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคาหรือเมื่อตองทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพย
เปนรายป บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
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5.10 การดอยคาของสินทรัพย (ตอ)
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
หักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะ
ไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมินได
ในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ
จากสินทรัพยอื่น ใหพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ และบริษัทยอย จะประเมินวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวารายการขาดทุน
จากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับรูในงวดกอนไดหมดไปหรือลดลงหรือไม
หากมีขอบงชี้ดังกลาว บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และกลับรายการ
บัญชีขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ไมใชคาความนิยมที่บริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูในงวดกอน
ขาดทุนจากการดอยคา จะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอยคามากอน
5.11 ผลประโยชนพนักงาน
5.11.1 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน ซึ่งประกอบดวย เงินเดือน คาจาง โบนัส และ
เงินสมทบกองทุน ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วัดมูลคาโดยมิไดคิดลดกระแสเงินสดและบันทึกเปนคาใชจาย
เมื่อพนักงานทํางานให
5.11.2 โครงการสมทบเงิน
ภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จะบันทึกเปนคาใชจายในกําไรขาดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
5.11.3 โครงการผลประโยชน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ คือ ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับตามกฎหมายแรงงานไทยเมื่อเกษียณ
อายุ ซึ่งขึ้นอยูกับอายุและจํานวนปที่ทํางาน
หนี้สินผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุจะถูกรับรูในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดย
คิดจากมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่รายงาน และตนทุนบริการในอดีต ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุถูกคํานวณขึ้น
ทุกปโดยผูชํานาญ ทางสถิติอิสระโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) มูลคา
ปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุคํานวณจากการคิดลดกระแสเงินสดที่เขามาในอนาคต
โดยใชอัตรา
ดอกเบี้ยตามพันธบัตรรัฐบาลที่ใชสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของภาระผูกพัน และมีอายุการครบกําหนดชําระใกลเคียงกับระยะ
เวลาที่ตองจายผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ กําไรขาดทุนทางสถิติที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ และการเปลี่ยน
สมมติฐานทางสถิติถูกบันทึกเขางบกําไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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5.11.3 โครงการผลประโยชน (ตอ)
หนี้สินของโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบดวย มูลคาปจจุบันของภาระ
ผูกพันตามโครงการ ผลประโยชน หักดวย ตนทุนบริการในอดีตที่ยังไมไดรับรู และผลกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ยังไมไดรับรู
5.12 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเมื่อ มีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ซึ่ง
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจาย
ไปเพื่อชําระภาระหนี้สินดังกลาวและสามารถประมาณจํานวนภาระหนี้สินไดอยางนาเชื่อถือ
5.13 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางปที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่รายงานแปลงคาเปนเงินบาท โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงคาไดบันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชี
5.14 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับงวด ประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษี
เงินได จะรับรูในกําไรหรือขาดทุน ยกเวน สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ใน
กรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ตามลําดับ
ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใชอยูหรือที่คาดไดคอนขาง
แนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทฯ และบริษัทยอยไดดําเนินงาน และเกิดรายได
ทางภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ
โดยคํานึงถึงสถานการณที่สามารถนํา
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติ ซึ่งขึ้นอยูกับการตีความและจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากร หากคาดวาจะตองจายชําระ
เจาหนาที่ภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตั้งเต็มจํานวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและ
หนี้สินและราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทยอย จะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่รับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและ ณ วันที่เกิดรายการนั้นไมมี
ผลกระทบตอกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชี และกําไร(ขาดทุน) ทางภาษี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณจากอัตราภาษี
(และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนําไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชนหรือหนี้สินภาษีเงินได
รอตัดบัญชีไดมีการจายชําระ
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5.14 ภาษีเงินได (ตอ)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทาง
ภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตั้งภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดย
พิจารณาจากผลตางชั่วคราว เวนแตบริษัทฯ และบริษัทยอยสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อบริษัทฯ และ
บริษัทยอยมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
และทั้งสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมิน โดย
หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน โดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน ซึ่งตั้งใจจะจาย
หนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะไมมี
กําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯ และบริษัทยอย จะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
5.15 กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณขึ้นโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถั่วเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่ออกและเรียกชําระแลวในระหวางป
5.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุม
โดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ดําเนินธุรกิจ
การลงทุนบริษัทยอย และบริษัทยอยในเครือเดียวกัน ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัท บริษัทรวม และบุคคลที่เปน
เจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญเหนือกิจการ ผูบริหารสําคัญรวมทั้งกรรมการ
และพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระ
สําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ
ในการพิจารณาความสัมพันธของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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5.17 การนําเสนอขอมูลสวนงานดําเนินงาน
สวนงานธุรกิจที่ทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการ โดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของผลิตภัณฑหรือบริการของสวนธุรกิจอื่น สวนงานภูมิศาสตรทําหนาที่จัดหาผลิตภัณฑหรือใหบริการ
ในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางไปจากความเสี่ยงและผลตอบแทน
ของการดําเนินงานในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจอื่น
5.18 เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่นและเงินใหกูแกกิจการที่เกี่ยวของกันหนี้สินทางการเงินที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดวย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น เจาหนี้การคา เงินกูจากกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูระยะยาว นโยบายการ
บัญชีเฉพาะสําหรับรายการ แตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
5.19 สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาซึ่งความเสี่ยงและประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพย ยังคงอยูกับผูใหเชาบันทึกเปนสัญญา
เชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในกําไรหรือขาดทุนตามอายุของสัญญาเชา
5.20 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฝายบริหารตองใชดุลพินิจ การประมาณการและขอ
สมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน
รายได และคาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีตและปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่น
อยางสมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้น ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจ
แตกตางไปจากที่ประมาณและตั้งขอสมมติฐานไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่องการปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรับผลกระทบ
5.20.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการ
พิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม
โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน
5.20.2 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลคาของลูกหนี้จากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละรายโดยใชการวิเคราะหสถานะของ
ลูกหนี้รายตัวประสบการณการเก็บเงินในอดีต การวิเคราะหอายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้นการปรับปรุง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นไดในอนาคต
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5.20.3 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ เปนการปรับมูลคาของสินคาคงเหลือดวยมูลคาที่คาดวาอาจ
เกิดความเสียหาย
เนื่องจากสินคาลาสมัยและการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ผูบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณ
คาเผื่อสินคาลาสมัย และการลดมูลคาสินคาคงเหลือสําหรับยอดสินคาคงเหลือ โดยพิจารณาจากการวิเคราะหอายุของ
สินคาคงเหลือ
5.20.4 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอน
วาบริษัทฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ ฝาย
บริหารจําเปนตองประมาณการวา
กลุมบริษัทควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
5.20.5 อาคาร และอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารใชการประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือ เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และไดมีการทบทวนอายุการใชประโยชนและมูลคาคงเหลือใหม หากมี
การเปลี่ยนแปลง
5.20.6 การดอยคาของสินทรัพย
ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของสินทรัพยในแตละชวงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคา หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ในการนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใช
ดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
5.20.7 ผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคตอัตรา
การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงานและอัตรามรณะ เปนตน
5.20.8 สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหาร
ไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา บริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอน
ความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
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6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย สวนหนึ่งของ
บริษัทฯ เกิดขึ้นจากรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุนและ/หรือการเปน
กรรมการรวมกัน โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้.ลักษณะความ
สัมพันธและ
นโยบายการ
บริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด

อัตราสวนการถือหุนรอยละ

ดําเนินกิจการ

กําหนดราคา

ประเภทธุรกิจ

1

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจาก

ในประเทศ 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55
ญี่ปุน

-

-

กระดาษทุกประเภท
2

โรงพิมพ ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ

ไทย

100

100

3

ผลิตกระดาษและจําหนายบรรจุภัณฑ

ไทย

-

-

GS Paper & Packaging Sdn Bhd

3

ผลิตกระดาษและจําหนายบรรจุภัณฑ

มาเลเซีย

-

-

Ojitex Haiphong Co., Ltd.

3

ผลิตกระดาษ

เวียดนาม

-

-

บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด(มหาชน)

4

โรงพิมพ, รับจางพิมพ,

ไทย

-

-

บริษัท สหกิจบรรจุภัณฑ จํากัด
บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอร
เนชั่นแนล จํากัด

ขายปลีกกระดาษ

ลักษณะความสัมพันธและนโยบายการกําหนดราคา กับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของกัน มีดังนี้.1. เปนบริษัทใหญของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอยคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอป ของจํานวนเงินกู
คงเหลือในแตละไตรมาส (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 ประกอบ)
2. เปนบริษัทยอย
บริษัทฯ กําหนดราคาขายวัตถุดิบโดยใชตนทุนบวกอัตราผลตอบแทนที่ตกลงกัน ซึ่งเทากับรอยละ 5 ถึง 10
ดอกเบี้ยคิดจากบริษัทดังกลาว ตามอัตราตนทุนการกูยืมบวกรอยละ 0.5 อะไหล และเครื่องจักรซื้อขายระหวางกันกําหนด
ราคาซื้อขาย โดยใชตนทุนบวกอัตราผลตอบแทนที่ตกลงรวมกันในอัตรารอยละ 5 ถึง 10
3. เปนบริษัทยอยของบริษัทใหญ
บริษัทฯ และ บริษัทยอย ซื้อและขายสินคาสําเร็จรูปและวัตถุดิบ ในราคาตลาด
4. มีกรรมการบางทานรวมกัน จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555
บริษัทฯ สามารถจางพิมพงานไดในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดประมาณรอยละ 3 ถึง 10
บริษัทยอย สามารถจางพิมพงานไดในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดประมาณรอยละ 1 ถึง 5
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รายการบัญชีระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันที่มีสาระสําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
มีดังตอไปนี้.หนวย : บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555

บริษัทใหญ
คาใชจายอื่นๆ

810,175.33

-

111,610.93

-

-

809,716.65
4,876,914.05
4,124,627.03
22,595.00
-

9,827,264.00
15,133,845.19
7,357,636.02
40,000.00
1,649,952.88
28,621.13

18,397,748.36
-

4,855,623.05

บริษัทยอย
รายไดจากขายและบริการ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้อวัตถุดิบ
ซื้อสินทรัพยถาวร
คาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ
คาใชจายอื่นๆ

-

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากขายและบริการ
ซื้อวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
คาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ
คาใชจายอื่นๆ

4,518,417.60
21,990,015.35
-

264,601.20
4,855,623.05
95,779,359.06
306,265.00

95,779,359.06
194,505.00

คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ สวัสดิการอื่น และผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน ใหแกกรรมการและผูบริหาร โดยสามารถสรุปคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร ไดดังนี้.หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนระยะยาวหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556

ป 2555

ป 2556

ป 2555

23,297,228.37

19,050,883.09

7,463,935.91

8,175,242.65

1,386,273.80

2,063,568.90

576,815.80

801,072.90

24,683,502.17

21,114,451.99

8,040,751.71

8,976,315.55
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ยอดคงเหลือของบัญชีที่เกิดขึ้นระหวางกัน มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคา
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมลูกหนี้การคา
เงินทดรองจาย
บริษัทใหญ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

607,414.95
607,414.95

-

2,093,669.95

1,144,563.19

2,701,084.90

1,144,563.19

542,328.63
542,328.63

2,674,890.10
2,674,890.10

542,328.63

2,674,890.10

เงินใหกูยืมระยะยาว
บริษัทยอย

-

-

-

189,950,500.00

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคา
บริษัทยอย
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
บริษัทใหญ
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

2,407,468.09
2,407,468.09

931,924.54
931,924.54

1,964,024.12
2,399,764.09
4,363,788.21

931,924.54
931,924.54

532,030.47
2,939,498.56

931,924.54

61,853.69
4,425,641.90

931,924.54

เงินปนผลรับรอจายคืน
บริษัทยอย

-

-

-

18,799,971.80

เรื่องอื่นๆ
1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทใหญลําดับสูงสุด ค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนวงเงินจํานวน
900 ลานบาท
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทยอย จํานวนเงิน 542 ลานบาท และ
891 ลานบาท ตามลําดับ
3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทยอยค้ําประกันสินเชื่อใหกับบริษัทใหญ จํานวนเงิน 336 ลานบาท และ
531 ลานบาท ตามลําดับ

หนา 27 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย.หนวย : บาท

เงินสด
เช็คที่ถึงกําหนดชําระ - สุทธิ
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน
รวม

งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555
130,000.00
130,000.00
218,873.30
3,517,851.78
3,027,628.08
748,733.95
5,089,519.86
1,308,290.22
8,466,021.24
5,704,875.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
80,000.00
80,000.00
64,200.00
2,174,592.60
739,965.61
2,673,233.71
1,302,928.19
4,927,826.31
2,187,093.80

ในป 2556 บริษัทยอย มีเงินฝากออมทรัพยที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งแปลงคาเปนเงินบาทแลว จํานวน 884,152.02 บาท
8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย.หนวย : บาท

ตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น
ลูกหนี้การคา - บริษัทที่เกี่ยวของกัน
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
คาใชจายจายลวงหนา
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจาย
รวมทั้งสิ้น

งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555
1,131,578.07
1,729,707.43
160,320,578.07 182,227,991.54
607,414.95
162,059,571.09 183,957,698.97

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556

ป 2555

93,836,723.75
542,328.63
94,379,052.38

82,019,052.85
2,674,890.10
84,693,942.95

(3,595,220.01) (4,036,659.40) (3,595,220.01)
158,464,351.08 179,921,039.57 90,783,832.37
1,608,060.18
1,721,649.02
911,861.30
13,703,575.28 26,431,817.06 1,159,351.60
2,020,702.01
367,700.15
443,633.73
3,376,245.56
1,911,693.94
987,525.61
179,172,934.11 210,353,899.74 94,286,204.61

(3,874,290.46)
80,819,652.49
788,190.46
55,207.68
520,120.75
82,183,171.38

หนา 28 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
ลูกหนี้การคา ซึ่งมียอดคงเหลือ แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้.หนวย : บาท

ลูกหนี้ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
ลูกหนี้ที่คางชําระ
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555
142,744,639.31 153,591,802.91

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
78,866,019.27 66,783,119.94

13,912,277.34 24,240,623.04 11,256,986.74
591,749.32
432,732.61
591,749.32
3,679,327.05
3,962,832.98 3,664,297.05
160,927,993.02 182,227,991.54 94,379,052.38
(3,595,220.01) (4,036,659.40) (3,595,220.01)
157,332,773.01 178,191,332.14 90,783,832.37

13,603,869.94
432,732.61
3,874,220.46
84,693,942.95
(3,874,290.46)
80,819,652.49

รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีรายละเอียดดังนี้.หนวย : บาท

ยอดคงเหลือตนป
บวก เพิ่มในระหวางป
หัก หนี้สงสัยจะสูญไดรับคืน
ยอดคงเหลือปลายป

งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555
4,036,659.40
4,281,461.40
(441,439.39)
(244,802.00)
3,595,220.01
4,036,659.40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
3,874,290.46
4,119,092.46
(279,070.45)
(244,802.00)
3,595,220.01
3,874,290.46

9. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือประกอบดวย.หนวย : บาท

สินคาสําเร็จรูป
งานระหวางทํา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุหีบหอ
อะไหล
สินคาระหวางทาง
หัก คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ
รวม

งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555
16,683,366.76 11,554,925.07
22,698,217.12 25,673,670.08
104,099,467.08 140,368,351.38
5,370,609.24
4,505,510.35
4,323,965.79
4,197,623.95
8,218,426.50 10,743,049.70
(9,576,448.82)
151,817,603.67 197,043,130.53

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
6,473,919.22
5,347,628.87
3,337,060.69
3,013,909.12
38,924,592.92 59,260,129.29
3,467,045.32
2,985,399.56
3,958,731.34
3,787,793.50
6,129,168.50
9,080,893.27
62,290,517.99 83,475,753.61

หนา 29 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
10. สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย มีมูลคาตามบัญชี ดังนี้.หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2555

ป 2556

ป 2555

ที่ดิน

-

80,130,984.51

-

-

สวนปรับปรุงที่ดิน - สุทธิ

-

374,159.26

-

-

อาคารและสิ่งปลูกสราง - สุทธิ

-

58,394,450.94

-

-

ระบบไฟฟา - สุทธิ

-

15.00

-

-

รวม

-

138,899,609.71

-

-

ในป 2555 บริษัทยอย ไดยายสํานักงานและโรงงานไปยังสถานประกอบการแหงใหมในนิคม อุตสาหกรรมสินสาคร
สําหรับที่ดินและสิ่งปลูกสรางเดิม ฝายจัดการของบริษัทยอย ไดตัดสินใจดําเนินการขายโรงงานเดิม อยางไรก็ตามในป 2556
การดําเนินการขายสินทรัพย ดังกลาวใหกับบริษัทแหงหนึ่ง ยังไมแลวเสร็จ บริษัทยอยจึงจัดประเภท "สินทรัพยไมหมุนเวียนที่
ถือไวเพื่อขาย" เปนที่ดิน อาคารและอุปกรณ" (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ประกอบ)
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย มีรายละเอียดดังนี้.หนวย : บาท

บริษัท

เงินลงทุน

เงินปนผลรับ
ระหวางปสิ้นสุดวันที่

ทุนชําระแลว

สัดสวนรอยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ลานบาท)

ของเงินลงทุน

วิธีราคาทุน

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555

500,100,399.40

300,100,399.40

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555

บริษัทยอย
บริษัท สหกิจ บรรจุภัณฑ จํากัด

600.00

400.00

100

100

-

-

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ของบริษัท สหกิจ บรรจุภัณฑ จํากัด ไดมีมติใหเพิ่มทุน
จดทะเบียนจากเดิม 400 ลานบาท เปน 600 ลานบาท โดยการเพิ่มหุนสามัญจาก 4 ลานหุน เปน 6 ลานหุนมูลคาหุนละ 100 บาท
เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมบริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ทั้งจํานวน รวมเปนเงิน 200 ลานบาท บริษัทยอยดังกลาว
ไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเสร็จเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

หนา 30 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
12. เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2555

ป 2556

ป 2555

ยอดคงเหลือตนป

-

-

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป

-

-

-

-

189,950,500.00 231,450,500.00

หัก รับคืนระหวางป

-

-

(189,950,500.00) (41,500,000.00)

ยอดคงเหลือปลายป

-

-

รวม

189,950,500.00 210,250,500.00
-

-

21,200,000.00

189,950,500.00

บริษัทฯ มีเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย ซึ่งเปนเงินใหกูยืมโดยไมมีหลักประกันในรูปตั๋วสัญญาใชเงินครบกําหนดภายใน
5 ป ดอกเบี้ยรอยละ MOR+0.5 ตอป ในป 2556 บริษัทฯ ไดรับชําระคืนเงินกูทั้งจํานวนแลว
13. เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน
เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้.หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556

ป 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556

ป 2555

ยอดคงเหลือตนป

5,016,624.29

4,755,339.84

934,966.29

962,978.75

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป

3,060,800.00

3,586,000.00

2,015,800.00

894,000.00

8,077,424.29

8,341,339.84

2,950,766.29 1,856,978.75

หัก รับคืนระหวางป

(3,037,347.59)

(3,324,715.55) (1,111,649.94)

(922,012.46)

ยอดคงเหลือปลายป

5,040,076.70

5,016,624.29

1,839,116.35

934,966.29

รับชําระในหนึ่งป

(2,560,036.02)

(2,944,318.79)

(965,115.62)

(538,481.12)

ยอดคงเหลือปลายป - สุทธิ

2,480,040.68

2,072,305.50

874,000.73

396,485.17

รวม

หัก เงินใหกูยืมพนักงานที่ถึงกําหนด

เงินใหกูยืมขางตน ใหกูโดยการทําสัญญากูยืมเงิน คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR+1.5 ตอป เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดย
พนักงานที่เปนหัวหนางาน

หนา 31 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย.-

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคาร

ระบบไฟฟา

ระบบบําบัด
น้ําเสีย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ
เครื่องใชโรงงาน

เครื่องใชและ
เครื่องตกแตง

ยานพาหนะ

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง/กอสราง
100,986,379.04
490,370,228.54
(500,392,760.03)
90,963,847.55

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อระหวางป
โอนเขา/(โอนออก)
โอนเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย
จําหนายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม

300,096,695.36
(80,711,304.96)
219,385,390.40

312,098,892.60
65,000.00
285,982,356.49
(172,013,600.40)
426,132,648.69

11,568,202.31
413,500.00
59,091,635.59
(8,013,202.31)
63,060,135.59

311,037.50
5,528,842.93
5,839,880.43

551,854,493.63
9,724,047.24
104,425,128.02
(14,107,857.14)
651,895,811.75

12,225,743.74
3,346,616.35
487,750.00
(27,463.18)
16,032,646.91

13,686,374.76
3,076,098.17
44,877,047.00
(119,802.28)
61,519,717.65

4,379,338.98
275,658.95
4,654,997.93

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
โอนเปนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย

582,971.53
35,798.06
(206,161.19)
412,608.40

216,986,082.31
14,964,875.80
(113,619,149.46)
118,331,808.65

10,729,304.85
1,685,548.83
(8,013,187.31)
4,401,666.37

328,884.01
328,884.01

278,612,580.39
30,570,571.06
(9,631,558.99)
299,551,592.46

10,776,565.90
870,976.06
(27,462.18)
11,620,079.78

11,802,546.08
2,065,539.39
(116,890.54)
13,751,194.93

4,456,449.73
198,534.20
4,654,983.93

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ขาดทุนจากการดอยคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

299,513,723.83
218,972,782.00

95,112,810.29
307,800,840.04

838,897.46
58,658,469.22

5,510,996.42

(19,153,501.48)
(19,153,501.48)
273,241,913.24
333,190,717.81

1,449,177.84
4,412,567.13

1,883,828.68
47,768,522.72

77,110.75
14.00

1,306,896,120.42
507,582,186.75
(260,738,107.67)
(14,255,122.60)
1,539,485,076.90

-

533,946,500.79
50,720,727.41
(121,838,497.96)
(9,775,911.71)
453,052,818.53

-

(19,153,501.48)
(19,153,501.48)

100,986,379.04
90,963,847.55

772,949,619.63
1,067,278,756.89

หนา 32 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย.-

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคาร

ระบบไฟฟา

ระบบบําบัด
น้ําเสีย

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ
เครื่องใชโรงงาน

เครื่องใชและ
เครื่องตกแตง

ยานพาหนะ

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง/กอสราง
90,963,847.55
27,706,692.39
(118,440,186.74)
230,353.20

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อระหวางป
โอนเขา/(โอนออก)
รับโอนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย
จําหนายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม

219,385,390.40
80,711,304.96
300,096,695.36

426,132,648.69
214,523.79
219,413.16
172,013,600.40
598,580,186.04

63,060,135.59
509,901.50
8,013,202.31
71,583,239.40

5,839,880.43
346,000.00
6,185,880.43

651,895,811.75
9,008,021.80
118,220,773.58
(53,951,540.67)
725,173,066.46

16,032,646.91
678,056.19
(67,110.00)
16,643,593.10

61,519,717.65
3,041,039.24
(134,490.63)
64,426,266.26

4,654,997.93
(4,070,526.17)
584,471.76

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับป
รับโอนสินทรัพยไมหมุนเวียนเพื่อขาย
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพย

412,608.40
29,015.96
206,161.19
647,785.55

118,331,808.65
22,711,844.34
113,619,149.46
254,662,802.45

4,401,666.37
6,478,718.54
8,013,187.31
18,893,572.22

328,884.01
832,669.81
1,161,553.82

299,551,592.46
34,110,253.62
(33,405,194.83)
300,256,651.25

11,620,079.78
1,200,799.38
(67,103.99)
12,753,775.17

13,751,194.93
6,134,071.60
(72,202.78)
19,813,063.75

4,654,983.93
(4,070,521.17)
584,462.76

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ขาดทุนจากการดอยคา
จําหนายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

ตนทุนขาย
คาใชจายบริหาร

218,972,782.00
299,448,909.81

307,800,840.04
343,917,383.59

58,658,469.22
52,689,667.18

5,510,996.42
5,024,326.61

(19,153,501.48)
(120,561.90)
19,253,090.14
(20,973.24)
333,190,717.81
424,895,441.97

4,412,567.13
3,889,817.93

47,768,522.72
44,613,202.51

14.00
9.00

1,539,485,076.90
41,504,234.91
260,738,107.67
(58,223,667.47)
1,783,503,752.01

-

453,052,818.53
71,497,373.25
121,838,497.96
(37,615,022.77)
608,773,666.97

-

(19,153,501.48)
(120,561.90)
19,253,090.14
(20,973.24)

90,963,847.55
230,353.20

1,067,278,756.89
1,174,709,111.80

หนวย : บาท
ป 2556
ป 2555
62,265,488.34
48,716,659.13
9,231,884.91
71,497,373.24

2,004,068.28
50,720,727.41

รวม

หนา 33 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย.-

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคาร

ระบบไฟฟา

ระบบบําบัด
น้ําเสีย

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ
เครื่องใชโรงงาน

เครื่องใชและ
เครื่องตกแตง

ยานพาหนะ

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง/กอสราง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้อระหวางป
โอนเขา/(โอนออก)
จําหนายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม

30,591,390.40
30,591,390.40

140,085,292.20
65,000.00
140,150,292.20

3,555,000.00
3,555,000.00

131,037.50
3,728,842.93
3,859,880.43

232,616,236.35
4,950,928.52
59,357,861.79
(5,685,977.14)
291,239,049.52

3,813,561.59
180,387.35
(27,463.18)
3,966,485.76

4,953,972.21
177,375.56
(117,194.80)
5,014,152.97

3,753,096.45
3,753,096.45

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

405,826.39
6,782.01
412,608.40

111,399,165.99
3,328,481.49
114,727,647.48

2,716,117.54
93,209.16
2,809,326.70

232,195.49
232,195.49

154,031,964.35
12,743,778.61
(2,123,017.42)
164,652,725.54

3,306,275.19
188,937.84
(27,462.18)
3,467,750.85

3,781,060.83
437,961.23
(114,284.06)
4,104,738.00

3,554,557.25
198,534.20
3,753,091.45

30,185,564.01
30,178,782.00

28,686,126.21
25,422,644.72

838,882.46
745,673.30

3,627,684.94

78,584,272.00
126,586,323.98

507,286.40
498,734.91

1,172,911.38
909,414.97

198,539.20
5.00

48,310,984.45
14,775,720.27
(63,086,704.72)
48,310,984.45
-

467,679,533.65
20,280,449.20
(5,830,635.12)
482,129,347.73
279,194,967.54
17,229,880.03
(2,264,763.66)
294,160,083.91
188,484,566.11
187,969,263.82

หนา 34 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ประกอบดวย.-

ที่ดินและสวน
ปรับปรุงที่ดิน

อาคาร

ระบบไฟฟา

ระบบบําบัด
น้ําเสีย

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ
เครื่องใชโรงงาน

เครื่องใชและ
เครื่องตกแตง

ยานพาหนะ

สินทรัพยระหวาง
ติดตั้ง/กอสราง

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้อระหวางป
โอนเขา/(โอนออก)
จําหนายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม

30,591,390.40
30,591,390.40

140,150,292.20
214,523.79
219,413.16
140,584,229.15

3,555,000.00
3,555,000.00

3,859,880.43
3,859,880.43

291,239,049.52
5,131,518.36
9,722,262.33
(4,484,993.11)
301,607,837.10

3,966,485.76
441,005.61
(41,190.00)
4,366,301.37

5,014,152.97
1,123,359.95
(56,005.51)
6,081,507.41

3,753,096.45
(2,750,000.00)
1,003,096.45

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคา-จําหนาย/โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

412,608.40
412,608.40

114,727,647.48
3,379,644.05
118,107,291.53

2,809,326.70
93,209.16
2,902,535.86

232,195.49
399,091.80
631,287.29

164,652,725.54
13,772,773.56
(4,469,932.93)
173,955,566.17

3,467,750.85
229,304.35
(41,185.99)
3,655,869.21

4,104,738.00
618,885.97
(54,558.30)
4,669,065.68

3,753,091.45
(2,749,999.00)
1,003,092.45

30,178,782.00
30,178,782.00

25,422,644.72
22,476,937.62

745,673.30
652,464.14

3,627,684.94
3,228,593.14

126,586,323.98
127,652,270.93

498,734.91
710,432.16

909,414.97
1,412,441.73

5.00
4.00

10,172,028.69
(9,941,675.49)
230,353.20
230,353.20

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

294,160,083.91
18,492,908.90
(7,315,676.22)
305,337,316.59
187,969,263.82
186,542,278.92

หนวย : บาท
ป 2556

ตนทุนขาย
คาใชจายบริหาร
รวม

482,129,347.73
17,082,436.40
(7,332,188.62)
491,879,595.51

17,612,756.04
880,152.86
18,492,908.90

ป 2555
16,319,246.30
910,633.73
17,229,880.03

หนา 35 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
14.1 ในป 2556 และป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดยจายซื้อเปนเงินสดในราคาทุน
จํานวนเงิน 41.47 ลานบาท และ 506.70 ลานบาท ตามลําดับ
14.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอย ไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของอาคารโรงงาน จํานวน 7.04
ลานบาท
14.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมอาคารที่ปลูกสรางบนที่ดินนั้น
โดยมีราคาทุนจํานวนเงิน 1,072.93 ลานบาท และ 1,537.50 ลานบาท ตามลําดับ และมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน
830.21 ลานบาท และ 1,028.16 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงินรวม (ราคาทุนจํานวนเงิน 133.43 ลานบาท และ
459.03 ลานบาท ตามลําดับ และมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวนเงิน 76.07 ลานบาท และ 136.73 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ) ไปจดจํานองเพื่อค้ําประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชยตามที่กลาว ไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ 17 และขอ 19
14.4 ในป 2555 บริษัทยอย มีเครื่องจักรที่ไมไดใชงานจํานวน 14 เครื่อง มีมูลคาตามบัญชี จํานวน 20.89 ลานบาท
และมีมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับคืนจํานวน 1.74 ลานบาท บริษัทยอยตั้งคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักรดวยจํานวนผลตาง
ระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับทั้งจํานวน ในระหวางป 2556 บริษัทยอยจําหนายเครื่องจักรดังกลาว
จํานวน 13 เครื่อง และไดโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเครื่องจักร จํานวน 19.13 ลานบาท
15. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ประกอบดวย.หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2555

ป 2556

ป 2555

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ที่ดิน - ราคาทุน

17,475,660.00

17,475,660.00

-

-

หัก คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

(3,176,910.00)

(3,176,910.00)

-

-

14,298,750.00

14,298,750.00

-

-

รวม

16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555
(ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

19,794,330.91

6,675,684.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
(ปรับปรุงใหม)
77,289.25

525,713.32

หนา 36 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
16.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 ม.ค. 56 บันทึกเปน(รายจาย)ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
(ปรับปรุงใหม) รายไดสําหรับงวด
ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

807,331.88

(88,287.88)

719,044.00

ประมาณการหนี้สิน

2,651,544.96

1,329,992.54

3,981,537.50

คาใชจายรอตัดบัญชี

288,311.57

(104,248.19)

184,063.38

4,466,082.29

(1,911,215.88)

2,554,866.41

14,661,198.95

14,661,198.95

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
ผลขาดทุนสะสมทางภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของคาเสื่อมราคา
สุทธิ

-

(1,537,586.21)
6,675,684.49

(768,793.11) (2,306,379.32)
13,118,646.43

19,794,330.92

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 ม.ค. 55 บันทึกเปน(รายจาย)ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
รายไดสําหรับงวด
(ปรับปรุงใหม) ในกําไรหรือขาดทุน (ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ประมาณการหนี้สิน
คาใชจายรอตัดบัญชี
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของคาเสื่อมราคา
สุทธิ

856,292.28
1,267,928.60
392,559.77
635,382.00

(48,960.40)
1,383,616.36
(104,248.19)
3,830,700.30

807,331.88
2,651,544.96
288,311.58
4,466,082.30

(768,793.11)
2,383,369.54

(768,793.11) (1,537,586.22)
4,292,314.96 6,675,684.50

หนา 37 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
16.1 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด มีดังนี้ (ตอ)
หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 ม.ค. 56 บันทึกเปน(รายจาย)ณ วันที่ 31 ธ.ค. 56
รายไดสําหรับงวด
(ปรับปรุงใหม) ในกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

774,858.09

(55,814.09)

719,044.00

ประมาณการหนี้สิน

1,000,129.87

480,431.32

1,480,561.19

คาใชจายรอตัดบัญชี

288,311.57

(104,248.19)

184,063.38

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของคาเสื่อมราคา

(1,537,586.21)

สุทธิ

525,713.32

(768,793.11) (2,306,379.32)
(448,424.07)

77,289.25

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 ม.ค. 55 บันทึกเปน(รายจาย)ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
รายไดสําหรับงวด
(ปรับปรุงใหม) ในกําไรหรือขาดทุน (ปรับปรุงใหม)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

823,818.50

(48,960.40)

774,858.10

ประมาณการหนี้สิน

506,945.40

493,184.47

1,000,129.87

คาใชจายรอตัดบัญชี

392,559.76

(104,248.19)

288,311.57

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ผลตางของคาเสื่อมราคา

(768,793.11)

(768,793.11) (1,537,586.22)

954,530.55

(428,817.23)

สุทธิ

525,713.32

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป จะรับรูไดไมเกินจํานวนที่เปนไปได
คอนขางแนวาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น บริษัทฯ มีรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมได
ใชยกไป เพื่อหักกลบกับกําไรทางภาษีในอนาคตเปนจํานวนเงิน 14.66 ลานบาท ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการหักกลบกันใน
พ.ศ. 2561

หนา 38 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
16. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
16.2 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป สรุปไดดังนี้
หนวย : บาท
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556

ป 2555
(ปรับปรุงใหม)

ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป
3,531,955.60 14,964,152.67
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของกับผลแตกตางชั่วคราวที่รับรู
เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (13,118,646.43) (4,292,315.04)
(รายได) คาใชจายภาษีเงินได
(9,586,690.83) 10,671,837.63

ป 2556

ป 2555
(ปรับปรุงใหม)

3,531,955.59 14,964,152.59

448,424.07
428,817.22
3,980,379.66 15,392,969.81

16.3 การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีเงินไดที่แทจริง
งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2556
ป 2555 (ปรับปรุงใหม)
อัตราภาษี
(รอยละ)
กําไร (ขาดทุน) ที่ตองเสียภาษี
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถ
นํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
ผลกระทบของอัตราภาษีปจจุบันกับอัตราภาษี
ในอนาคตที่สงผลกระทบตอการคํานวณ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได (อัตราที่แทจริง)

20%

17%

จํานวนเงินภาษี
(บาท)
(58,003,456.57)
(11,600,691.31)

อัตราภาษี
(รอยละ)
23%

จํานวนเงินภาษี
(บาท)
46,265,490.60
10,641,062.84

2,014,000.48

(613,072.45)

(9,586,690.83)

643,847.24
10,671,837.63

23%

หนา 39 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ป 2556
ป 2555 (ปรับปรุงใหม)
อัตราภาษี
(รอยละ)
กําไรกอนภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายที่ไมสามารถ
นํามาหักในการคํานวณกําไรทางภาษี
ผลกระทบของอัตราภาษีปจจุบันกับอัตราภาษี
ในอนาคตที่สงผลกระทบตอการคํานวณ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได (อัตราที่แทจริง)

20%

20%

จํานวนเงินภาษี
(บาท)
20,010,159.77
4,002,031.95

อัตราภาษี
(รอยละ)
23%

จํานวนเงินภาษี
(บาท)
67,484,198.72
15,521,365.71

(21,652.29)

(64,073.32)

3,980,379.66

(64,322.58)
15,392,969.81

23%

16.4 อัตราภาษี
- ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯ และบริษัทยอยคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล จากกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับงวดภายหลังปรับปรุง
ดวยรายการที่ไมถือเปนรายไดและคาใชจายตามประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530
พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ใหลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ เปนระยะเวลาสามรอบระยะเวลา
บัญชีไดแกป 2555 2556 และ 2557 จากอัตรารอยละ 30 เหลืออัตรารอยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และรอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลําดับ
รายการปรับปรุงหลัก ไดแก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การดอยคาของสินทรัพย ภาระผูกพันผลประโยชน
พนักงานและคาใชจายที่ไมเปนไปตามเกณฑที่ประมวลรัษฎากรกําหนด
- ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดถูกวัดมูลคาดวย อัตราภาษีรอยละ 20 ซึ่งเปนอัตราภาษีที่รัฐบาล
กําหนด ณ วันที่รายงาน

หนา 40 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย.หนวย : บาท
อัตราดอกเบี้ย
รอยละตอป
MOR และ MOR+0.5
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และ MOR-0.25
เงินกูยืมจากธนาคาร

งบการเงินรวม
ป 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2555

-

ป 2556

57,865,647.69

ป 2555
-

16,027,427.95

MOR-1 และ MLR-1
และ MRL-0.5 และ

- ตั๋วสัญญาใชเงิน Money market rate

773,080,000.00

194,000,000.00

131,900,000.00

35,000,000.00

49,973,597.80
823,053,597.80

102,626,751.74
354,492,399.43

34,856,825.61
166,756,825.61

51,623,745.53
102,651,173.48

และ 3.20 และ 3.65
MLR-1 และ MLR-1.75
- ทรัสตรีซีท
รวม

และ Money market rate

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งและสองแหง ในรูป
ตั๋วสัญญาใชเงิน โดยครบกําหนดเมื่อทวงถาม และ ภายใน 3 เดือน ตามลําดับ
วงเงินสินเชื่อดังกลาวขางตนค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ของบริษัทฯ และบริษัทยอยและ
ค้ําประกันระหวางกัน ในป 2555 ทั้งนี้ ในระหวางป 2556 มีการค้ําประกันเพิ่มเติมโดย บริษัท โอจิ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทใหญลําดับสูงสุด
18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย.หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555
เจาหนี้การคาบริษัทอื่น
- ในประเทศ
- ตางประเทศ
รวมเจาหนี้การคาบริษัทอื่น

31,528,487.46
85,513.11
31,614,000.57

35,803,769.33
4,323,271.37
40,127,040.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
21,828,709.45
73,806.66
21,902,516.11

18,348,859.97
4,194,005.87
22,542,865.84

หนา 41 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (ตอ)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย.หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2555

ป 2556

ป 2555

เจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของกัน
- ในประเทศ

7,704.00

-

1,964,024.12

-

- ตางประเทศ

2,399,764.09

931,924.54

2,399,764.09

931,924.54

รวมเจาหนี้การคาบริษัทที่เกี่ยวของ

2,407,468.09

931,924.54

4,363,788.21

931,924.54

รวมเจาหนี้การคา

34,021,468.66

41,058,965.24

26,266,304.32

23,474,790.38

5,135,960.29

3,390,963.97

4,666,784.30

2,879,220.17

คาใชจายคางจาย

11,048,825.81

10,600,371.37

2,683,699.55

2,545,040.94

รายไดรับลวงหนา

274,748.90

1,167,587.73

202,177.22

30,015.73

50,481,003.66

56,217,888.31

33,818,965.39

28,929,067.22

เจาหนี้อื่น

รวม

19. เงินกูยืมระยะยาว
เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย.หนวย : บาท
งบการเงินรวม
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
บวก กูเพิ่มระหวางป
หัก ชําระคืนระหวางป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ป 2556

ป 2555

ป 2556

ป 2555

501,179,542.56

30,000,000.00

56,366,980.00

18,434,359.00

489,169,542.56

4,773,476.00

74,356,980.00

(519,613,901.56) (17,990,000.00) (61,140,456.00) (17,990,000.00)

เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ

-

501,179,542.56

-

56,366,980.00

หัก สวนที่ครบกําหนดชําระในหนึ่งป

-

(40,020,900.00)

-

(32,230,000.00)

-

461,158,642.56

-

24,136,980.00

สุทธิ

บริษัทใหญ
ป 2556
บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงใหม เพื่อจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิมทั้ง
จํานวน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไมไดดําเนินการไถถอนหลักทรัพยค้ําประกัน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ประกอบ)

หนา 42 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
ป 2555 (ในระหวางป 2556 บริษัทฯ จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ครบแลวทั้งจํานวน)
บริษัทฯ กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูยืม ดังนี้.หลักทรัพย
วงเงิน

วัตถุประสงค

อัตราดอกเบี้ย

45 ลานบาท

ใชซื้อเครื่องจักร

MLR -1

การผอนชําระ
ไตรมาสละ 3.75 ลานบาท
เริ่มชําระตั้งแตเดือนมีนาคม 2555

35 ลานบาท

ใชซื้อเครื่องจักร

MLR -1

ไตรมาสละ 2.95 ลานบาท
เริ่มชําระตั้งแตเดือนกันยายน 2555

5 ลานบาท

ใชซื้อเครื่องจักร

MLR -1.5

ไตรมาสละ 0.42 ลานบาท
เริ่มชําระตั้งแตเดือนกันยายน 2555

ครบกําหนด

ค้ําประกัน

ภายในเดือน

เครื่องจักรที่นําเขา

ธันวาคม 2557

และบริษัทยอย

ภายในเดือน

เครื่องจักรที่นําเขา

มิถุนายน 2558

และบริษัทยอย

ภายในเดือน

เครื่องจักรที่นําเขา

มิถุนายน 2558

และบริษัทยอย

บริษัทยอย
ป 2556
บริษัทยอยไดกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินแหงใหม เพื่อจายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเดิม ทั้งจํานวน
ทั้งนี้บริษัทยอย ตองชําระคาธรรมเนียมจายเงินกูกอนกําหนดระยะเวลา 3 ป จํานวนเงิน 13.50 ลานบาท
ซึ่งแสดงเปน
"ตุนทุนทางการเงิน" ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางไรก็ตามบริษัทยอย ยังไมไดดําเนินการไถถอนหลักทรัพยค้ําประกัน
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 14 ประกอบ)
ป 2555 (ในระหวางป 2556 บริษัทยอย จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว ครบแลวทั้งจํานวน)
บริษัทยอย กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสองแหง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูยืม ดังนี้.หลักทรัพย
วงเงิน

วัตถุประสงค

วงเงินกูยืม ใชสําหรับกอสราง
360 ลานบาท อาคารโรงงานและ
ระบบสาธารณูปโภค

อัตราดอกเบี้ย

การผอนชําระ

ครบกําหนด

ค้ําประกัน

MLR - 1.5

ผอนชําระจํานวน 84 งวด

ภายในเดือน

ที่ดินพรอม

เริ่มผอนชําระเงินตนเดือนที่ 25

ตุลาคม 2563

สิ่งปลูกสราง

นับจากการเบิกเงินกูงวดแรกโดย
งวดที่ 1 - 18 ชําระงวดละ 2.50 ลานบาท

เครื่องจักรและ
บริษัทใหญ

งวดที่ 19 - 30 ชําระงวดละ 3.00 ลานบาท
งวดที่ 31 - 42 ชําระงวดละ 3.50 ลานบาท
งวดที่ 43 - 54 ชําระงวดละ 4.20 ลานบาท
งวดที่ 55 - 66 ชําระงวดละ 5.20 ลานบาท
งวดที่ 67 - 78 ชําระงวดละ 6.20 ลานบาท
งวดที่ 79 - 83 ชําระงวดละ 8.30 ลานบาท
งวดที่ 84 ชําระเงินตนสวนที่เหลือทั้งหมด

หนา 43 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
ป 2555 (ตอ)
บริษัทยอย กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินสองแหง โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกูยืม ดังนี้.หลักทรัพย
วงเงิน

วัตถุประสงค

วงเงินกูยืม ใชซื้อเครื่องจักร

อัตราดอกเบี้ย
MLR - 1

90 ลานบาท

การผอนชําระ

ครบกําหนด

ค้ําประกัน

ผอนชําระจํานวน 72 งวด

ภายในเดือน

ที่ดินพรอม

เริ่มผอนชําระเงินตนเดือนที่ 13

กันยายน 2561

สิ่งปลูกสราง

นับจากการเบิกเงินกูงวดแรกโดย

เครื่องจักรและ

งวดที่ 1 - 59 ชําระงวดละ 1.50 ลานบาท

บริษัทใหญ

งวดที่ 60 ชําระเงินตนสวนที่เหลือทั้งหมด
วงเงินกูยืม ใชซื้อเครื่องจักร
84 ลานบาท

MLR - 1.75

ไตรมาสละ 4.20 ลานบาท

ภายในเดือน

เครื่องจักรที่นําเขา

เริ่มชําระตั้งแตเดือนมีนาคม 2556

มกราคม 2560

และบริษัทใหญ

20. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายจายคาชดเชยผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จ ตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณ และผลประโยชนระยะยาวอื่นแกพนักงานตามสิทธิ
และอายุงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอย ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูภาระหนี้ในชวงเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ผานกําไร
หรือขาดทุน โดยวิธีเสนตรง ภายในระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 การเคลื่อนไหวระหวางปของภาระผูกพัน
ในชวงเปลี่ยนแปลงที่ยังไมรับรู มีดังตอไปนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
ป 2556
ป 2555
ภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลงที่ยังไมรับรู
ณ วันที่ 1 มกราคม
11,192,710.02 14,624,409.00 4,260,292.97 5,496,480.00
รับรูผานกําไรหรือขาดทุนระหวางป
(3,199,750.76) (3,431,698.98) (1,228,828.27) (1,236,187.03)
ภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลงที่ยังไมรับรู
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
7,992,959.26 11,192,710.02 3,031,464.70 4,260,292.97

หนา 44 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดังตอไปนี้
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน
ภาระผูกพันในชวงเปลี่ยนแปลงที่ยังไมรับรู
ภาระผูกพันตามงบแสดงฐานะการเงิน
หัก ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานระยะยาว

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555

25,532,356.29 22,835,288.93 9,522,657.66 8,474,836.08
(7,992,959.26) (11,192,710.02) (3,031,464.70) (4,260,292.97)
17,539,397.03 11,642,578.91 6,491,192.96 4,214,543.11
(872,567.00) (1,238,121.80)
16,666,830.03 10,404,457.11

6,491,192.96

4,214,543.11

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังนี้
หนวย : บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
ป 2556
ป 2555
ตนทุนในอดีต
3,199,750.76 3,431,698.98 1,228,828.27 1,236,187.03
ตนทุนบริการในปจจุบัน
3,450,211.92 3,486,382.83 1,173,328.34 1,229,735.33
รวม
6,649,962.68 6,918,081.81 2,402,156.61 2,465,922.36
คาใชจายที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนขางตน แสดงรวมในรายการดังตอไปนี้
หนวย : บาท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2555
ป 2556
ป 2555
กําไรหรือขาดทุน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวม

4,789,210.10
822,427.67
1,038,324.91
6,649,962.68

4,814,104.16
866,482.40
1,237,495.25
6,918,081.81

1,750,215.15
86,544.40
565,397.06
2,402,156.61

1,634,130.11
89,252.40
742,539.85
2,465,922.36

หนา 45 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
ขอสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่รายงาน ประกอบดวย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
4.0263% - 4.25%
4.25%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
5% - 6%
5%
* อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
0% - 36%
0% - 23%
** อัตรามรณะ
TMO1997
TMO1997
* ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
** อางอิงตามตารางมรณะไทย 2540 ประเภทสามัญ (TMO1997 : Thai Mortality Ordinary Table of 1997)

21. เงินปนผลจาย
บริษัทฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 ในอัตราหุนละ 0.024 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
7.20 ลานบาท โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 12 กันยายน 2556
ที่ประชุมผูถือหุนใหญประจําป 2555 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาล
จากผลการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 45 ลานบาท
ซึ่งไดมีการจายเงินปนผลแลวในวันที่ 14 กันยายน 2554 และอนุมัติการจายเงินปนผลเพิ่มเติมจากผลการดําเนินงาน ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2554 ในอัตราหุนละ 0.085 บาท รวมเปนเงินปนผล ทั้งสิ้น 25.50 ลานบาท โดยกําหนดใหจายเงินปนผล
ในวันที่ 26 เมษายน 2555
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 0.17 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
51 ลานบาท โดยกําหนด ใหจายเงินปนผลในวันที่ 12 กันยายน 2555
บริษัทยอย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอย ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติใหมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากการดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม - มิถุนายน 2555 ในอัตราหุนละ 4.70 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น
18.80 ลานบาท โดยกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 อยางไรก็ตาม เมื่อสิ้นรอบป บริษัทยอย มีผลขาดทุน
จากการดําเนินงานสําหรับป 2555 จํานวน 24.12 ลานบาท บริษทั ยอย จึงตองเรียกคืนเงินปนผลที่ไดจายไปแลวจากผูถือหุน
เนื่องจากตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย บริษัทฯ ไมสามารถจายเงินปนผลระหวางกาลเกินกวาผลประกอบการ ทั้งนี้
บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการเรียกคืนเงินปนผลจากผูถือหุน โดยบริษัทใหญจายคืนเงินปนผลแกบริษัทยอยทั้งหมดในวันที่
27 กุมภาพันธ 2556

หนา 46 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
22. คาใชจายจําแนกตามลักษณะ
คาใชจายจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ ประกอบดวย.หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ป 2556

ป 2555

ป 2556

ป 2555

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทํา

(2,152,988.73)

8,031,089.30

(1,449,441.92)

(157,453.16)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป

618,994,464.54

727,556,700.84

340,939,799.25

346,152,927.34

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน

148,734,817.61

142,467,354.51

62,789,760.09

59,182,020.62

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

71,497,373.24

50,720,727.41

18,492,908.90

17,229,880.03

ผลขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย

-

19,153,501.48

-

คาใชจายเกี่ยวกับการพิมพ

-

95,678,156.06

-

คาเผื่อสินคาเสื่อมสภาพ

9,576,448.82

-

94,678,156.06

-

-

23. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานของบริษัทฯ ไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือน ในอัตรารอยละ 3 - 5 ของ

เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจะจายใหแกพนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจายเงิน สมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท และ 2.69 ลานบาท ตามลําดับ

24. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน
สําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตกลองกระดาษ
ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอย มีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว
ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพย ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงิน จึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตร
ตามที่กลาวไว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทฯ และบริษัทยอย นําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานโดยแสดง

สวนงานธุรกิจเปนรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุม
บริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน

หนา 47 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
24. ขอมูลเกี่ยวกับสวนงาน (ตอ)
สวนงานธุรกิจ :
สวนงาน 1 : ผลิตกลองกระดาษ
สวนงาน 2 : รับจางพิมพหนังสือ
สวนงาน 3 : ขายวัตถุดิบ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณาวา บริษัทฯ และบริษัทยอย
มีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว
รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางธุรกิจในงบการเงินรวม มีดังนี้:หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
สวนงาน 1
รายได

1,122,731

กําไรจากการดําเนินงาน
รายไดที่ไมสามารถปนสวนได
ดอกเบี้ยรับ

สวนงาน 2
106,457

สวนงาน 3
14,625

ตัดรายการ
ระหวางกัน

รวม

(18,863)

1,224,950
80,555
8,596
443

ขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพย

(19,153)

ตนทุนทางการเงิน

(24,176)

ภาษีเงินได

(10,672)

กําไรสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัทใหญ

35,593

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สวนที่ปนสวนไมได
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1,067,279
1,645,404

หนา 48 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
25. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดปฏิบัติตามแนวทางในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งอางอิงตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 107 เรื่อง "การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน" บริษัทฯ และบริษัทยอย
มีขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ทั้งในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้
25.1 นโยบายบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5.18
25.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา บริษัทฯ และบริษัทยอย
ไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
25.3 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากการใหสินเชื่ออันเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดใน
สัญญา ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อดังกลาวบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ไดมีการควบคุมการใหสินเชื่อแกลูกคา และสอบทานฐานะทางการเงินของลูกหนี้อยางสม่ําเสมอ บริษัทฯ และบริษัทยอย
จึงคาดวาจะไมไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
25.4 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งใกลเคียง
กับอัตราตลาดในปจจุบัน ดังนั้น ฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทยอย
จะอยูในระดับต่ํา จึงมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ จัดประเภทตามอัตราดอกเบี้ย ไดดังนี้.หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน

มากกวา มากกวา

อัตราดอกเบี้ย

ไมมีอัตรา

ปรับขึ้นลง

ดอกเบี้ย

1 ป

1 - 5 ป

5 ป

ตามราคาตลาด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

-

-

8,117

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

-

-

-

-

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน

-

-

-

5,040

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละ (ตอป)

สินทรัพยทางการเงิน
349

8,466

179,173

179,173

-

5,040

0.125 - 0.75
MLR+1.5

หนา 49 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
25. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (ตอ)
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
1 ป

มากกวา มากกวา
1 - 5 ป

5 ป

อัตราดอกเบี้ย

ไมมีอัตรา

ปรับขึ้นลง

ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

ตามราคาตลาด

รอยละ (ตอป)

หนี้สินทางการเงิน
MOR, MOR+0.5,
MLR-0.75

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

-

-

-

823,054

-

823,054

MLR-1.5
Money market rate

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

-

50,481

-

50,481

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน

มากกวา มากกวา

อัตราดอกเบี้ย

ไมมีอัตรา

ปรับขึ้นลง

ดอกเบี้ย

1 ป

1 - 5 ป

5 ป

ตามราคาตลาด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

-

-

749

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

-

-

-

-

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน

-

-

-

5,017

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละ (ตอป)

สินทรัพยทางการเงิน
4,956

5,705

210,354

210,354

-

5,017

0.125 - 0.75
MLR+1.5

หนี้สินทางการเงิน
MOR, MOR+0.5
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

MLR-0.75
354,492 Money market rate

-

-

-

354,492

-

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

-

-

56,218

56,218

-

เจาหนี้คาทรัพยสิน

-

-

-

-

879

879

-

เงินกูยืมระยะยาว

-

-

-

501,179

-

501,179 MLR-1, MLR - 1.5,
MLR-1.75

หนา 50 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ (31 ธันวาคม 2556)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน

มากกวา มากกวา

อัตราดอกเบี้ย

ไมมีอัตรา

ปรับขึ้นลง

ดอกเบี้ย

1 ป

1 - 5 ป

5 ป

ตามราคาตลาด

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

-

-

4,848

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

-

-

-

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน

-

-

-

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
รอยละ (ตอป)

สินทรัพยทางการเงิน
80

4,928

0.125 - 0.62

-

94,286

94,286

-

1,839

-

1,839

MLR+1.5

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

MOR, MOR-0.25,
-

-

-

166,757

-

166,757

MOR -1,
MLR-1, MLR-1.5

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

-

-

33,819

33,819

-

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ (31 ธันวาคม 2555)
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน

มากกวา มากกวา

อัตราดอกเบี้ย

ไมมีอัตรา

ปรับขึ้นลง

ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

1 ป

1 - 5 ป

5 ป

ตามราคาตลาด

รอยละ (ตอป)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

-

-

-

740

1,447

2,187

0.125 - 0.62

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

-

-

-

-

82,183

82,183

-

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย

-

-

-

189,950

-

189,950

MOR+0.5

เงินใหกูยืมระยะยาวแกพนักงาน

-

-

-

935

-

935

MLR+1.5

สินทรัพยทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

MOR, MOR-0.25,
-

-

-

102,651

-

102,651

MOR -1,
MLR-1, MLR-1.5

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

-

-

-

-

28,929

เงินกูยืมระยะยาว

-

-

-

56,367

-

28,929

-

56,367 MLR-1, MLR-1.5

หนา 51 จาก 53 หนา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
25.5 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดทําสัญญาเพื่อเปนการ
ปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย เชื่อวาจะไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ซึ่งไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตรา
แลกเปลี่ยน ดังนี้.สกุลเงินตราตางประเทศ

งบการเงินรวม
ป 2556
ป 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556

ป 2555

หนี้สิน
ดอลลารสหรัฐ
ยูโร

1,516,677.02 3,348,777.77
72,000.00

1,057,889.54 1,803,641.43
-

25.6 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ และบริษัทยอย จะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ไดเมื่อครบกําหนด
เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินไดเพียงพอตามความ
ตองการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายได บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยง
ดานสภาพคลองที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดเตรียมวงเงินสินเชื่อที่คาดวาเพียงพอในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ซึ่งวงเงินดังกลาวไดรับการอนุมัติจากธนาคารพาณิชยหลายแหง
25.7 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกัน ในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงิน
ที่มีการซื้อขายในตลาดมูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมไดมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม
เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะยาว
และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอย จึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ตอ)
26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
26.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองจายซื้อเครื่องจักรในอนาคตตามสัญญาเปนจํานวน
3.45 ลานบาท
26.2 เมื่อสิ้นงวดบัญชี บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันอยูกับธนาคารดังนี้.31 ธ.ค. 2556
Baht
US$
เลตเตอรออฟเครดิต
บริษัทใหญ
บริษัทยอย
ภาระผูกพันตามหนังสือค้ําประกันตาง ๆ
บริษัทใหญ
บริษัทยอย

-

31 ธ.ค. 2555
Baht
US$

413,203.17
71,564.56

6,640,000.00
10,648,270.00

-

-

325,173.56
116,031.30

6,640,000.00
10,651,270.00

-

27. การบริหารจัดการทุน
27.1 วัตถุประสงคในการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
27.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ในงบการเงินรวม แสดงอัตราสวนหนี้สินตอทุนเปน 1.44 : 1 และ

1.37 :1 ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการเปน 0.27 : 1 และ 0.38 : 1 ตามลําดับ
28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 มีมติเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 ใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงาน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556 ใหแกผูถือหุน ในอัตรา
หุนละ 0.003 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 0.90 ลานบาท
29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557
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